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Zápisnica č. 1/2021 z rokovania Rady pre vnútorný systém 

zabezpečovania kvality vzdelávania na SPU v Nitre (Rada pre 

vnútorný systém) 
 

Termín konania: 08.09.2021 o 9.00h. 

Prítomní podľa prezenčnej listiny 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Predstavenie Štatútu a Rokovacieho poriadku Rady pre vnútorný systém 

zabezpečovania kvality vzdelávania 

3. Voľba podpredsedu Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vzdelávania 

4. Návrh Metodického pokynu pre návrh, schvaľovanie, úpravu a zrušenie 

študijného programu. 

5. Návrh zloženia osôb zodpovedných za študijné programy a pätice osôb 

zabezpečujúcich študijné programy tvorivou činnosťou  

6. Návrh zloženia osôb zabezpečujúcich HaI výstupmi tvorivej činnosti.  

7. Zoznam žiadostí o zrušenie študijného programu 

8. Zoznam žiadostí o úpravu študijného programu 

Rôzne 

 

K bodu 1- Otvorenie 

 

Prvé prezenčné zasadnutie Rady pre vnútorný systém (RVS) otvorila jeho predsedníčka- 

doc. Halászová, rektorka SPU v Nitre, ktorá predstavila všetkých jej členov a tajomníčku- 

Ing. Čakovskú, ktorá zabezpečuje agendu RVS. V úvode predsedníčka RVS  v powerpoint 

prezentácii informovala o inštitucionálnej akreditácii, predstavila štandardy vydané 

Slovenskou akreditačnou agentúrou a informovala o doteraz vytvorených  

dokumentoch a procesoch, ktoré boli začaté v súlade so zosúlaďovaním štandardov.    

Upriamila pozornosť  na neoddeliteľnú úlohu univerzity v regióne a na Slovenku o ktorej 

svedčí aj množstvo aktívnych partnerstiev, ktoré sa premietajú aj do vzdelávania, vedy 

a výskumu na univerzite. „Len neustálou prácou na sebe môžeme napredovať. 

Univerzite v tomto napomáhajú aj medzinárodné rakingy a hodnotenia, ktoré vyzdvihnú 

nielen naše dobré stránky, no hlavne poukážu na tie slabšie a určujú nám cestu..“ 

poznamenala predsedníčka RVS.  V neposlednom rade predsedníčka RVS vyzdvihla 
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úlohu fakúlt a potrebu spolupráce pri implementácii všetkých procesov a politík 

a predstavila kroky k zavedeniu vnútornému systému zabezpečovania kvality na SPU 

v Nitre, ktoré musia byť implementované do augusta 2022. V rámci prezentácie bolo 

odprezentovaný 6 študijných odborov : biológia (FBP), biotechnológie (FBP) 

ekonómia a manažment (FEM, FEŠRR), poľnohospodárstvo a krajinárstvo (FAPZ, FZKI), 

potravinárstvo (FBP), strojárstvo (TF)  v ktorých univerzita plánuje akreditovať 25 

študijných programov na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ), 20 

študijných programov na Fakulte biotechnológie a potravinárstva (FBP), 14 študijných 

programov a jeden spoločný študijný program na Fakulte ekonomiky a manažmentu 

(FEM), 5 študijných programov na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja 

(FEŠRR), 12 študijných programov a jeden spoločný na Fakulte záhradníctva 

a krajinného inžinierstva (FZKI) a 13 študijných programov na Technickej fakulte (TF). 

V rámci  prezentácie boli predstavené hlavné dokumenty súvisiace s Politikou 

zabezpečovania kvality vzdelávania:  

Rada udržateľnosti SPU v Nitre 

Dlhodobý zámer a poslanie SPU 

Politika kvality vzdelávacích a tvorivých činnosti 

Politika sociálno – ekonomických činností 

Environmentálna politika 

Charta výskumníka – HRS4R 

Stratégia internacionalizácie  

Vedecká integrita – Národná deklarácia 

Pri týchto dokumentoch  je snaha kreovať ich novou formou so zavedením nových 

princípov a hlavne systému bottom-up, teda s dôrazom na zapracovanie myšlienok 

a podnetov v oblasti vzdelávania z komunity ľudí vytvorených okolo SPU v Nitre. 

Štruktúra dokumentov, ako aj správ bude nastavená na úroveň študijného programu 

a nemu prislúchajúceho študijného odboru, čím sa chceme vyhnúť porovnávaniu 

jednotlivých fakúlt a zamerať sa hlavne na cielené zlepšenia v rámci študijného odboru. 

K doteraz  najaktuálnejším spracovaným dokumentom patrí nový Študijný poriadok, 

ktorý otvára viac možnosti medzi odborového vzdelávania s rešpektom na rozmanitosť 

študentov a ich potrieb a je umožňovaná flexibilita trajektórií v štúdiu aj s ohľadom na 

možnosť zosúladenia pracovného/rodinného života so štúdiom na vysokej škole. 

V rámci jednotlivých článkov Vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania 

na SPU v Nitre, ktoré sú definované slovenskou akreditačnou agentúrou bol 

predstavený aj Metodický pokyn 1/2021 pre návrh, schvaľovanie, úpravu a zrušenie 

študijného programu.  Dokument upravuje postup programových komisií a definuje 

http://cdn.uniag.sk/contao/files/download/dokumenty/kancel%C3%A1ria%20kvality/Metodicky%20pokyn.pdf
http://cdn.uniag.sk/contao/files/download/dokumenty/kancel%C3%A1ria%20kvality/Metodicky%20pokyn.pdf
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procesy návrhu a schvaľovania nových študijných programov, úpravu existujúcich 

študijných programov a zrušenie študijných programov, v ktorých Slovenská 

poľnohospodárska univerzita v Nitre (ďalej len “SPU“) uskutočňuje vzdelávanie.  

Programové komisie  sa zriaďujú na účely zabezpečovania kvality vzdelávacej činnosti v 

príslušnom študijnom programe tak, aby vzdelávacia činnosť bola v súlade so 

štandardami pre vnútorný systém a štandardami pre študijný program. Ich členmi sú:  

a) interné zainteresované strany SPU: študenti a zamestnanci SPU, 

b) externé zainteresované strany SPU: zamestnávatelia, reprezentanti príslušných 

odvetví hospodárstva a spoločenskej praxe, zástupcovia profesijných združení a komôr, 

absolventi SPU, samospráva, domáci a zahraniční partneri a pod.  

Záverom prezentácie Predsedníčka RVS zodpovedala otázky prítomných členov 

a poďakovala za pozornosť. 

 

K bodu 2- Predstavenie Štatútu a Rokovacieho poriadku Rady pre vnútorný systém 

zabezpečovania kvality vzdelávania 

 

Predsedníčka RVS predstavila členom RVS Štatút a rokovací poriadok , ktorý bol  22. 

apríla 2021 schválený Vedeckou radou SPU v Nitre a upravuje pôsobnosť, právomoc 

a zodpovednosť RVS na SPU v Nitre, jej zloženie, činnosť a pravidlá rokovania. Ide 

o verejne dostupný dokument obsahujúci aj kompletný zoznam členov RVS,  ktorým 

bude vytvorené online prostredie na zdieľanie dokumentov na rokovania RVS a prístup 

do univerzitného informačného systému.  

Pri predstavení jednotlivých článkov rokovacieho poriadku RVS bola pozornosť 

upriamená na Pracovné skupiny- poradné a nezávislé orgány,  ktoré budú vytvorené pre 

každý študijný odbor v ktorom univerzita uskutočňuje vzdelávanie a tvorivú činnosť. 

Pracovné skupiny vznikajú ad hoc podľa predložených materiálov na rokovanie. Počet 

členov pracovnej skupiny je najmenej 5 (z toho najmenej jeden člen je študent, 

najmenej jeden člen je odborník z praxe, najmenej jeden člen je externý pracovník 

výskumnej inštitúcie alebo SAV (najmä pri posudzovaní študijných programov III. stupňa 

a pri habilitačných a inauguračných konaniach) a najmenej jeden člen je absolvent SPU).  

Nemôže ísť o osobu pôsobiacu v štruktúrach univerzity  alebo o inú osobu, ktorá je v 

konflikte záujmov s predkladaným návrhom, alebo s osobami, ktoré sa na príprave tohto 

návrhu podieľali.   

Nezávislosť pri posudzovaní platí aj pre členov RVS, ktorí sú nejakou formou v konflikte 

záujmov s daným študijným odborom alebo programom. Tieto osoby budú 

z rozhodovania alebo hlasovania vylúčené. 

http://cdn.uniag.sk/contao/files/download/dokumenty/kancel%C3%A1ria%20kvality/VR_Statut_Rada_vnutorny_system%20(2).pdf
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K bodu 3- Voľba podpredsedu Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vzdelávania 

 

Predsedníčka RVS- doc. Halászová navrhla za podpredsedu RVS- prof. Ing. Milana Šimka, 

PhD. O tomto návrhu prebehlo hlasovanie členov RVS. 

Výsledok hlasovania: 

Počet členov RVS: 20 

Počet prítomných členov: 16 

Počet hlasujúcich členov: 16 

Za: 16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 1/8.9.2021 

Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania na SPU v Nitre schválila  

Podpredsedu RVS- prof. Ing. Milana Šimka, PhD. 

 

K bodu 4- Návrh Metodického pokynu pre návrh , schvaľovanie, úpravu a zrušenie 

študijného programu 

 

Predsedníčka RVS odprezentovala prítomným členom dokument na schválenie- 

Metodický pokyn pre návrh, schvaľovanie, úpravu a zrušenie študijného programu. 

Výsledok hlasovania: 

Počet členov RVS: 20 

Počet prítomných členov: 16 

Počet hlasujúcich členov: 16 

Za: 16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 2/8.9.2021 

Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania na SPU v Nitre schválila  

Metodický pokyn pre návrh, schvaľovanie, úpravu a zrušenie študijného programu . 

 

K bodu 5- Návrh zloženia osôb zodpovedných za študijné programy a pätice osôb 

zabezpečujúcich študijné programy tvorivou činnosťou 

 

https://is.uniag.sk/lide/clovek.pl?id=1558;lang=sk
http://cdn.uniag.sk/contao/files/download/dokumenty/kancel%C3%A1ria%20kvality/Metodicky%20pokyn.pdf


 
 
 

uniag.sk | #zelenauniverzita 

 

Tajomníčka RVS  odprezentovala prítomným členom zoznamy osôb zodpovedných za 

študijné programy a pätice osôb zabezpečujúcich študijné programy tvorivou činnosťou. 

Tieto zoznamy boli schválené dekanmi príslušných fakúlt. Predsedníčka RVS  

poznamenala, že v zmysle platných štandardov a platného nového študijného poriadku 

osoba zabezpečujúca študijný program tvorivou činnosťou (hlavná osoba alebo osoba 

z „pätice“) musí zabezpečovať aj profilový predmet, ktorý štandardne zabezpečujú 

vysokoškolskí učitelia vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta, ktorí pôsobia na 

vysokej škole na ustanovený týždenný pracovný  čas a odborná kvalifikácia učiteľov 

zabezpečujúcich študijný program je minimálne o stupeň vyššia než kvalifikácia 

dosahovaná jeho ukončením.  

Vzhľadom k tomu, že členovia RVS vyslovili pochybnosť pri  niektorých nomináciách 

v navrhnutých osobách, ktoré majú zabezpečovať  študijné programy tvorivou 

činnosťou, hlasovanie členov RVS prebehlo iba o osobách s hlavnou zodpovednosťou za 

študijné programy a ostatní menovaní členovia „pätíc“  budú schválení s pripomienkou 

nutnosti naplniť stanovené štandardy tvorivej činnosti. Kompletné hlasovanie 

o ostatných osobách zodpovedných za študijný program sa bude konať na zasadnutí 

RVS v období  marec – apríl  2022, kedy budú opätovne prerokované. 

Výsledok hlasovania: 

Počet členov RVS: 20 

Počet prítomných členov: 16 

Počet hlasujúcich členov: 16 

Za: 16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 3/8.9.2021 

Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania na SPU v Nitre schválila 

Hlavné osoby zodpovedné za jednotlivé študijné programy. Ostatní menovaní členovia 

„pätíc“ sú schválení s pripomienkou nutnosti naplniť stanovené štandardy tvorivej 

činnosti.  

 

 

K bodu 6- Návrh zloženia osôb zabezpečujúcich HaI výstupmi tvorivej činnosti. 

 

Tajomníčka RVS  odprezentovala prítomným členom zloženie osôb zabezpečujúcich HaI 

výstupmi tvorivej činnosti  pre  jednotlivé odbory Habilitačného a inauguračného 

http://cdn.uniag.sk/contao/files/download/dokumenty/kancel%C3%A1ria%20kvality/Zoznam%20osob%20zodpovednych%20sa%20%C5%A1tudijn%C3%A9%20programy.pdf
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konania (HaI). Tieto zoznamy boli predložené dekanmi príslušných fakúlt. Prítomní 

členovia k diskusii k materiálu sa zhodli, že chcú o predloženom materiály hlasovať,  ale 

je potrebné ho najneskôr do apríla 2022 upraviť v zmysle štandardov a požadovanej 

tvorivej činnosti jednotlivých navrhovaných členov.  

Výsledok hlasovania: 

Počet členov RVS: 20 

Počet prítomných členov: 16 

Počet hlasujúcich členov: 16 

Za: 16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 4/8.9.2021 

Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania na SPU v Nitre schválila 

osoby zodpovedné za habilitačné a inauguračné konania s pripomienkami, ktoré je 

nutné odstrániť najneskôr do apríla 2022 .  

 

K bodu 7- Zoznam žiadostí o zrušenie študijných programov  

 

Tajomníčka RVS odprezentovala prítomným členom zoznam žiadostí o zrušenie ŠP, 

ktoré bude prebiehať v dvoch fázach  v septembri 2021 a následne v auguste 2022. Pri 

všetkých študijných programoch navrhnutých na zrušenie v septembri 2021 je 

zaručené, že na nich nie sú  zapísaní študenti.  

Výsledok hlasovania: 

Počet členov RVS: 20 

Počet prítomných členov: 16 

Počet hlasujúcich členov: 16 

Za: 16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 5/8.9.2021 

Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania na SPU v Nitre schválila 

Zoznam žiadostí o zrušenie študijných programov.  

 

K bodu 8- Zoznam žiadostí o úpravu študijných programov 

 

http://cdn.uniag.sk/contao/files/download/dokumenty/kancel%C3%A1ria%20kvality/%C5%BDiadosti%20%C5%A0P%20%20na%20zru%C5%A1enie.pdf
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Tajomníčka RVS odprezentovala prítomným členom zoznam žiadostí o úpravu ŠP, pri 

ktorých je potrebné požiadať agentúru o súhlas s úpravou v zmysle informácií 

dostupných na stránke agentúry. 

Výsledok hlasovania: 

Počet členov RVS: 20 

Počet prítomných členov: 16 

Počet hlasujúcich členov: 16 

Za: 16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 6/8.9.2021 

Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania na SPU v Nitre schválila 

Zoznam žiadostí o úpravu študijných programov.  

 

Rôzne: 

 

Predsedníčka RVS - doc. Halászová informovala o novej organizačnej zmene 

a predstavila nové ústavy na jednotlivých fakultách. Informovala o plánovanom 

spustení novej web stránky univerzity, ktorá bude prehľadnejšia a viac adresnejšia 

k potenciálnym, ale aj u nás už študujúcim študentom. Web stránka bude spĺňať všetky 

normy dané pre web stránky verejných vysokých škôl a bude hlavným komunikačným 

nostrom a prostredím na zverejňovanie dokumentov aj v oblasti zabezpečovania kvality 

vzdelávania. 

 

Prorektor pre vzdelávanie a podpredseda RVS- prof. Šimko informoval, že v súčasnosti 

na fakultách prebieha zosúladenie predmetov v zmysle nového študijného poriadku, 

teda ide najmä o revíziu profilových predmetov, pričom majú tvoriť 60 % z povinných 

a povinne voliteľných predmetov a učitelia začali aktualizáciu Informačných listov 

predmetov v zmysle pravidiel štandardov.  

 

Doc. Frančáková pochvalne ohodnotila navrhnuté postupy a mechanizmy v oblasti 

zabezpečovania kvality vzdelávania a vyzvala všetky zainteresované strany 

k dôslednému dodržiavaniu a dôsledkom výbere členov programových komisií. 

Prítomní členovia RVS sa zhodli na tom, že je potrebné klásť veľký dôraz na dôslednú 

úpravu predmetov v katalógu predmetov,  tak aby nedochádzalo k ich duplicite na 

ďalších pracoviskách. 

http://cdn.uniag.sk/contao/files/download/dokumenty/kancel%C3%A1ria%20kvality/Zoznam%20%C5%A1tudijn%C3%BDch%20programov%20na%20%C3%BApravu.pdf
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V závere zasadnutia, predsedníčka RVS - doc. Halászová  informovala o plánovanom 

ďalšom zasadnutí RVS, ešte tento rok. Členom RVS popriala príjemný deň, poďakovala 

za ich účasť na tomto zasadnutí.  

 

Zapísala : Ing. Barbora Čakovská, PhD. 

tajomníčka RVS 

 

Zápisnicu schválila: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.1 

predsedníčka RVS 
  

 
1 Podpísaný zápis zo zasadnutia je uložený u tajomníčky RVS 
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Prezenčná listina zo zasadnutia RVS dňa 8.9.2021 

Titul, meno, priezvisko Pozícia v Rade kvality Účasť 

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. rektorka/predseda prítomná 

prof. Ing. Milan Šimko, PhD. 
prorektor pre vzdelávanie/ 
podpredseda 

prítomný 

prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. 
prorektor pre vedu a 
výskum 

ospravedlnený 

Dr.h.c.prof.Ing. Daniel Bíro, PhD. 

odborník ŠO 
Poľnohospodárstvo a 
krajinárstvo 

prítomný 

Dr.h.c.prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. 

odborník ŠO 
Poľnohospodárstvo a 
krajinárstvo 

prítomný 

Dr.h.c.doc.Ing. Mária 
Kadlečíková, PhD. 

odborník ŠO Ekonómia a 
manažment 

prítomná 

doc. Ing. Štefan Buday, PhD.  
odborník ŠO Ekonómia a 
manažment 

prítomný 

prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. odborník ŠO Biológia ospravedlnený 

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. 
odborník ŠO 
Biotechnológie 

prítomná 

doc. Ing. Helena Frančáková, CSc. 
odborník ŠO 
Potravinárstvo 

prítomná 

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. odborník ŠO Strojárstvo prítomný 

Simona Bártová 
zástupca študentov I. 
stupňa štúdia 

prítomná 

Bc. Zuzana Špuntová 
zástupca študentov II. 
stupňa štúdia 

ospravedlnená 

Ing. Lucia Benešová 
zástupca študentov III. 
stupňa štúdia 

prítomná 

Ing. Peter Gajdošík, PhD.  podpredseda PD Nižná 
prítomný 

RNDr. Jaroslav Žiak, PhD. Nestlé Slovensko, a.s. 
ospravedlnený 

Ing. Kamil Boroš 
konateľ AGRONATUR, s.r.o. 
v Jasove 

prítomný 

Ing. Vladislav Hajdák, PhD. 

podpredseda 
predstavenstva spoločnosti 
ARRIVA Slovakia, a.s. 

prítomný 

Ing. Vladimír Raškovič 

podpredseda Úradu 
geodézie, kartografie a 
katastra SR 

prítomný 

Ing. Milan Korenči starosta obce Paňa prítomný 

Ing. Barbora Čakovská, PhD. tajomník prítomná 
 


