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Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania na Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzite v Nitre (ďalej len „Rada pre vnútorný systém“) schválila na svojom zasadnutí dňa 9. 2. 
2022 smernicu č. 5/2022. 
 
 

VNÚTORNÝ SYSTÉM ZABEZPEČOVANIA KVALITY VZDELÁVANIA NA SPU V NITRE 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Táto smernica upravuje vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania (ďalej len „vnútorný systém“) na SPU v Nitre.  
2. Smernica implementuje štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania.  
3. Štandardy pre vnútorný systém vychádzajú zo Štandardov a usmernení na zabezpečovanie 

kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania z roku 2015 a zohľadňujú 
všeobecne záväzné predpisy, ktorými sú zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality 
vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o zabezpečovaní kvality“) a zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých 
školách“). 

 
Článok 2  

Politiky na zabezpečovanie kvality 
 

1. SPU uplatňuje vo svojom strategickom riadení politiky zabezpečovania vnútorného systému 
kvality, ktoré sú zostaveným súborom strategických cieľov, ktorými sa usmerňujú aktivity 
SPU a jej zamestnancov, študentov a externých zainteresovaných strán s cieľom dosiahnuť 
sústavné zabezpečenie a rozvoj kvality vzdelávania a súvisiacich činností. 

2. SPU má konzistentne previazaný súbor politík, ktoré sú prerokované Radou udržateľnosti 
SPU:  
• politika kvality vzdelávania a tvorivých činností,  
• politika sociálnych a ekonomických činností a  
• environmentálna politika,  ktoré spolu tvoria stratégiu udržateľnosti SPU. 

3. SPU deklaruje, že základným princípom je prijatie primárnej zodpovednosti za kvalitu 
poskytovaného vzdelávania na všetkých súčastiach SPU.  Tento princíp je hodnotený v rámci 
činností Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania na SPU (ďalej len 
„Rada pre vnútorný systém“). 
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4. SPU zadefinovala svoje poslanie v Dlhodobom zámere SPU, ktoré vychádza z princípov 
udržateľnej a „zelenej“ univerzity. 

5. SPU poslanie a politiky na zabezpečenie kvality vymedzuje vo svojom Dlhodobom zámere 
v jasne určených strategických cieľoch v oblasti vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich 
činností.  

6. SPU má v rámci vnútorného systému zabezpečovania kvality vytvorené vhodné štruktúry 
vnútorného systému a procesy s vymedzenými právomocami, pôsobnosťou a 
zodpovednosťou vedúcich zamestnancov, ďalších zamestnancov a iných zainteresovaných 
strán.  

7. SPU má zadefinované zainteresované strany, ktoré sú aktérmi v činnostiach a procesoch 
SPU, osoby, spoločenstvá a organizácie, ktoré môžu ovplyvňovať proces vzdelávania, 
tvorivých a iných súvisiacich činností alebo byť nimi ovplyvňované. Rozlišujú sa interné 
zainteresované strany (študenti a zamestnanci) a externé zainteresované strany 
(zamestnávatelia, profesijné organizácie a združenia, absolventi, samospráva, domáci a 
zahraniční partneri a pod.)  

8. SPU zapája študentov a externé zainteresované strany do zabezpečovania kvality ich 
zastúpením a následnými aktivitami v rámci Rady pre vnútorný systém SPU a v rámci 
ostatných štruktúr vnútorného systému. 

9. SPU má vypracované pravidlá na previazanie vzdelávania a tvorivých činností, pričom úroveň 
a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom 
vzdelávania a je definovaná v samo hodnotiacej správe.  

10. SPU podporuje internacionalizáciu vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností, tak 
aby jej miera zodpovedala poslaniu a strategickým cieľom SPU, cieľom a výstupom 
vzdelávania a potrebám zainteresovaných strán. Internacionalizácia je definovaná 
v „Stratégii internacionalizácie SPU v Nitre“. 

11. SPU uplatňuje ochranu proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, 
zamestnancov a uchádzačov o štúdium, najmä na základe pohlavia/rodu, rasy, farby pleti, 
jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery alebo náboženstva, zdravotného znevýhodnenia, 
politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti 
k národnosti alebo etnickej skupine, majetku a pôvodu.  SPU tieto princípy upravuje v 
Etickom kódexe zamestnancov SPU a Etickom kódexe študentov SPU. 

12. SPU zachováva vedeckú integritu a dodržuje akademickú etiku, ostražitosť voči plagiátorstvu 
a ďalším akademickým podvodom, má vytvorené procesy, ktoré umožňujú ich odhaľovanie 
a zaručujú vyvodenie dôsledkov.  

13. SPU má efektívne mechanizmy preskúmavania podnetov, ktorými sa študent domáha 
ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli 
porušené, alebo študent poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti alebo v nečinnosti 
SPU, pričom preskúmavanie podnetov je transparentné a uskutočňuje sa aj za účasti 
zástupcov študentov a podávateľom podnetov je poskytovaná spätná väzba o výsledkoch 
ich preskúmania a prijatých opatreniach.  

14. SPU deklaruje súlad a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov a vnútorných predpisov 
SPU. 
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15. SPU má vytvorené procesy na kontinuálne zlepšovanie kvality vykonávaných činností a 
rozvoj kultúry kvality na všetkých jej súčastiach a úrovniach.  

16. SPU má previazaný vnútorný systém s Dlhodobým zámerom SPU. 
17. SPU sa usiluje o efektívny výkon administratívnych činností súvisiacich so zabezpečením 

kvality a nezaťažovanie učiteľov, študentov a ďalších tvorivých zamestnancov 
neodôvodnenou byrokraciou.  

18. SPU uplatňuje svoje politiky tak, aby uplatňovala vnútorný systém kvality aj u svojich 
zmluvných partnerov, vždy keď to je možné, alebo aj u iných tretích strán,  ktoré sa 
spolupodieľajú alebo majú vplyv na kvalitu vzdelávania, tvorivých činností a iných súvisiacich 
činností. 

19. Súčasťou politík a procesov zabezpečovania kvality vzdelávania je pravidelný monitoring, 
vyhodnocovanie a revidovanie vnútorného systému, ktorého sa zúčastňujú všetky 
zainteresované strany. V rámci uvedených procesov sa prihliada na to, či vnútorný systém 
vedie k dosahovaniu strategických cieľov v oblasti zabezpečenia kvality, ktoré si SPU určila v 
dlhodobom zámere.  

20. SPU umožňuje ľahký prístup verejnosti k formalizovaným politikám a procesom a ďalšej 
dokumentácii vnútorného systému, pričom spôsob sprístupnenia informácií rešpektuje 
špecifické potreby osôb so zdravotným znevýhodnením. Dokumentácia vnútorného 
systému, ktorá je relevantná pre študentov, je zverejnená vo všetkých jazykoch 
uskutočňovania študijných programov. 

 
Článok 3  

Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov 
 

1. SPU má formalizované štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných 
programov. Sú stanovené právomoci, pôsobnosť a zodpovednosť jednotlivých štruktúr, 
zamestnancov a iných zainteresovaných strán za zabezpečenie kvality študijného programu.  

2. SPU má zabezpečené zapojenie študentov, zamestnávateľov a ďalších relevantných 
zainteresovaných strán. 

3. SPU má transparentné, spravodlivé, odborne fundované, objektívne a nezávislé posúdenie 
a schvaľovanie študijného programu, v ktorom je zamedzený konflikt záujmov a možná 
zaujatosť. 

4. SPU deklaruje súlad študijných programov so štandardmi pre študijný program. 
5. SPU má študijné programy s jasne špecifikovanou a komunikovanou kvalifikáciou 

nadobudnutou úspešným absolvovaním študijného programu, ktorej úroveň zodpovedá 
požiadavkám príslušného stupňa kvalifikačného rámca (definovanie kvalifikačného stupňa).  

6. SPU má študijné programy, ktorých obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo -špecifické 
očakávania zamestnávateľov a externé zainteresované strany dávajú svoje stanovisko 
k študijnému programu. 

7. SPU realizuje študijné programy, ktoré majú jasne špecifikovaný profil absolventa a v tomto 
rámci jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré sú 
verifikovateľné a zodpovedajú poslaniu SPU, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a 
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oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov 
(vyhláška č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov), v ktorých absolventi SPU získajú 
vysokoškolské vzdelanie). 

8. SPU má v rámci študijných programov jednoznačne previazané vzdelávanie s tvorivými 
činnosťami, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu 
vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania. 

9. SPU vytvára študentom podmienky pre získanie prenositeľných spôsobilostí, ktoré 
ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení 
a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach. 

10. Štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a schvaľovanie spoločných študijných programov 
s vysokými školami v zahraničí zaručujú uplatňovanie princípov Európskeho prístupu 
zabezpečenia kvality spoločných študijných programov. 

11. SPU budú priznané oprávnenia (§ 25 ods. 1 zákona o kvalite) vytvárať, uskutočňovať a 
upravovať študijné programy v príslušnom študijnom odbore a stupni, čo je podmienené 
súladom vnútorného systému a jeho implementácie s uskutočňovaním študijného programu 
alebo študijných programov v príslušnom študijnom odbore a stupni po potvrdení ich súladu 
so štandardmi pre študijný program. Túto podmienku musia spĺňať všetky študijné programy 
priradené k príslušnému študijnému odboru/odborom a stupňu, ktoré sa uskutočňujú na 
SPU.  

 
Článok 4 

Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta 
 

1. SPU pri uskutočňovaní študijných programov povzbudzuje aktívnu úlohu, autonómiu, 
tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa 
odzrkadľuje aj v hodnotení študentov. 

2. SPU pri uskutočňovaní študijných programov rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potrieb 
a je umožňovaná flexibilita trajektórií v štúdiu aj s ohľadom na možnosť zosúladenia 
pracovného/rodinného života so štúdiom. 

3. SPU pri uskutočňovaní študijných programov pružne využíva spektrum pedagogických 
metód, foriem a koncepcií, metód hodnotenia a ich aplikácia sa pravidelne hodnotí a 
zdokonaľuje. 

4. SPU študentom poskytuje  primerané vedenie a podporu zo strany učiteľov, čím je 
podporovaný vzájomný rešpekt vo vzťahu študent – učiteľ. 

5. SPU zabezpečí, že skúšajúci sú dôkladne oboznámení s existujúcimi metódami verifikácie 
dosahovania výstupov vzdelávania, metódami testovania, skúšania a posudzovania výkonov 
študentov a majú podporu SPU na ďalšie zdokonaľovanie svojich vedomostí a zručností 
v tejto oblasti. 

6. SPU zaručí že, kritériá, metódy a termíny hodnotenia a známkovania sú študentom vopred 
známe a ľahko prístupné. 

7. SPU zaručí, že hodnotenie umožňuje študentom preukázať rozsah a úroveň, do akej sa im 
podarilo dosiahnuť očakávané výstupy vzdelávania a študentom poskytuje spätnú väzbu, 
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ktorá môže byť v nevyhnutných prípadoch spojená s odporúčaniami a usmerneniami 
týkajúcimi sa procesu učenia sa. 

8. SPU zaručí že, hodnotenie je konzistentné a spravodlivo aplikované vo vzťahu k všetkým 
študentom, vykonávané v súlade s vopred schválenými postupmi a prinášajúce spoľahlivé 
závery, ktoré v podobných prípadoch nevedú k neodôvodneným rozdielom. 

9. SPU zaručí, že pri hodnotení sa primerane zohľadňujú okolnosti týkajúce sa študentov so 
špecifickými potrebami. 

10. SPU, ak to okolnosti umožňujú, zabezpečí hodnotenie študentov viacerými hodnotiteľmi. 
11. SPU zaručí, že študenti majú k dispozícii prostriedky nápravy voči výsledkom hodnotenia, 

pričom je zaručené spravodlivé zaobchádzanie so žiadateľmi o nápravu. 
 

Článok 5  
Prijímacie konanie, priebeh štúdia, uznávanie vzdelania a udeľovanie akademických titulov 

 
1. SPU má zavedené, uplatňované, zverejnené a ľahko prístupné konzistentné pravidlá pre 

všetky fázy študijného cyklu študenta, najmä pre prijímacie konanie, priebeh a hodnotenie 
štúdia, uznávanie vzdelania, ukončovanie štúdia, udeľovanie titulu a vydávanie diplomu a 
ďalších dokladov o získanom vzdelaní. 

2. SPU ponuku pre uchádzačov o štúdium vopred zverejňuje a poskytuje objektívne a úplné 
informácie o študijných programoch, požiadavkách a kritériách na prijatie a o ďalších 
podmienkach štúdia. 

3. SPU zabezpečuje spravodlivé, transparentné a spoľahlivé prijímacie konanie a výber 
uchádzačov je založený na zodpovedajúcich metódach posudzovania ich spôsobilosti na 
štúdium, pričom podmienky prijímacieho konania sú inkluzívne a sú zaručené rovnaké 
príležitosti každému uchádzačovi, ktorý preukáže potrebné predpoklady na absolvovanie 
štúdia. 

4. SPU poskytuje podporné opatrenia a vytvára prostredie na vyrovnávanie príležitostí 
študovať na SPU pre študentov so špecifickými potrebami a študentov zo znevýhodneného 
prostredia.  

5. SPU má vytvorené procesy na zabezpečenie kvalitatívnej  úrovne obhájených záverečných 
prác zodpovedajúcich ich stupňu, vyžadujúc primeranú úroveň tvorivých činností. 

6. Pokusy o plagiátorstvo a iné akademické podvody sú efektívne odhaľované a principiálne 
postihované. 

7. SPU má vytvorené procesy na uznávanie vysokoškolských kvalifikácií, obdobia a častí štúdia, 
predchádzajúceho vzdelávania vrátane neformálneho a informálneho vzdelávania. Tento 
proces je transparentný, konzistentný a spoľahlivý a je v súlade so všeobecne záväznými 
predpismi a zásadami Dohovoru o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského 
vzdelávania v európskom regióne tak, aby bola podporovaná mobilita študentov. 

8. SPU absolventom udeľuje príslušný akademický titul, vydáva diplom a ďalšie doklady 
o získanom vzdelaní, ktoré uvádzajú a charakterizujú získanú kvalifikáciu vrátane 
dosiahnutých výstupov vzdelávania, kontext, úroveň a obsah úspešne zavŕšeného štúdia. 
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Článok 6 
Učitelia 

 
1. SPU má štruktúry a procesy pre výber vysokoškolských učiteľov, ktoré sú transparentné, 

objektívne a odborne fundované a realizované na základe vopred známych požiadaviek a 
kritérií, ktoré sú v súlade s poslaním a Dlhodobým zámerom SPU a so všeobecne záväznými 
predpismi. SPU svojimi procesmi umožňuje otvorený výber vysokoškolských učiteľov 
a vedecko-výskumných pracovníkov a tak umožňuje medziinštitucionálnu, medzisektorovú 
a medzinárodnú mobilitu.  

2. SPU sa systematicky uisťuje, že na zabezpečenie študijných programov má učiteľov, ktorých 
kvalifikácia, rozvrhnutie pracovnej záťaže, úroveň výsledkov tvorivých činností, praktické 
skúsenosti, pedagogické zručnosti a prenositeľné spôsobilosti umožňujú dosahovať výstupy 
vzdelávania, ktorých počet a pracovná kapacita zodpovedá počtu študentov. 

3. SPU má vypracované pravidlá na prepojenie vzdelávania s tvorivými činnosťami učiteľov, 
ktoré  sa posilňuje, pričom zameranie tvorivých činností zodpovedá výstupom vzdelávania a 
úroveň výsledkov tvorivých činností zodpovedá úrovni kvalifikačného rámca 
uskutočňovaného vzdelávania. 

4. SPU podporuje odborný rozvoj učiteľov, ich  jazykové, pedagogické, digitálne zručnosti a 
prenositeľné spôsobilosti. 

5. SPU má vytvorené procesy priraďovania učiteľov na zabezpečovanie študijných programov 
a vzdelávacích činností, vyučovanie jednotlivých študijných predmetov.  

6. Vedenie záverečných prác je transparentné, pričom zaručuje takú úroveň kvalifikácie, 
spôsobilostí, praktických skúseností, zamerania a výsledkov tvorivých činností, ktoré 
zodpovedá stupňu a výstupom vzdelávania a tematickému zameraniu záverečných prác. 

7. Profilové študijné predmety štandardne zabezpečujú vysokoškolskí učitelia vo funkcii 
profesora alebo vo funkcii docenta, ktorí pôsobia na SPU na ustanovený týždenný pracovný 
čas. V študijných programoch s orientáciou na profesijné vzdelávanie sú profilové študijné 
predmety zabezpečované aj vysokoškolskými učiteľmi, ktorí sú skúsenými odborníkmi z 
príslušného odvetvia hospodárstva alebo spoločenskej praxe a ktorí pôsobia na SPU na 
ustanovený týždenný pracovný čas alebo kratší pracovný čas. 

8. SPU zaručuje, že odborná kvalifikácia učiteľov zabezpečujúcich študijný program je vyššia 
než kvalifikácia dosahovaná ukončením študijného programu. Od tejto požiadavky je možné 
upustiť v odôvodnených prípadoch, akými sú napríklad lektori cudzích jazykov, učitelia 
zabezpečujúci prax, odborníci z praxe a doktorandi. 

9. SPU má vypracované procesy na rozvrhnutie pracovnej záťaže vysokoškolských učiteľov, 
ktoré umožňujú zabezpečenie a rozvoj kvality študijných programov, zabezpečenie výučby 
a ďalších súvisiacich vzdelávacích činností, zabezpečenie hodnotenia študentov, vedenie a 
hodnotenie záverečných prác, účasť na tvorivých činnostiach a iných aktivitách súvisiacich s 
ich profesijným rozvojom a napĺňaním poslania SPU v rozsahu a v rozložení, ktoré 
zodpovedajú fondu pracovného času vo väzbe na veľkosť ich pracovného úväzku a na 
povahu nimi zastávanej pracovnej pozície. 
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Článok 7 
Zdroje na zabezpečenie štúdia a podporu študentov 

 
1. SPU má dostatočné finančné zdroje alokované na komplexné zabezpečenie študijných 

programov a súvisiacich tvorivých, podporných a iných činností, ktoré zodpovedajú jej 
poslaniu. 

2. SPU má dostatočné priestorové, materiálne, technické, infraštruktúrne a inštitucionálne 
zabezpečenie vzdelávacích, tvorivých a iných súvisiacich činností, ktoré zodpovedá 
výstupom vzdelávania, počtu študentov a ich špecifickým potrebám. 

3. SPU má funkčné zmluvné partnerstvá so špecializovanými inštitúciami a profesijnými 
združeniami, ktoré sú potrebné na dosiahnutie výstupov vzdelávania týkajúcich sa najmä 
praktickej prípravy na výkon príslušných povolaní. 

4. SPU má zabezpečený ľahký prístup k informačným zdrojom, knižničným fondom a službám, 
ktoré zodpovedajú výstupom vzdelávania, zameraniu tvorivých činností a počtu študentov. 

5. Študenti majú ľahký prístup k poradenským a ďalším podporným službám a 
administratívnym zdrojom, ktoré zodpovedajú ich rozmanitým potrebám a sú 
predpokladom ich napredovania v štúdiu a na ich osobný a kariérny rozvoj. 

6. SPU má kvalifikovaný podporný personál zabezpečujúci tútorské, poradenské, 
administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov, ktorého 
kapacita zodpovedá počtu študentov a ich rozmanitým potrebám. 

7. Študenti majú primerané sociálne zabezpečenie, športové, kultúrne, duchovné a 
spoločenské vyžitie počas štúdia. SPU využíva všetky zdroje účelne a efektívne a zdroje sú 
prístupné pre študentov a študenti sú informovaní o ich prístupnosti. 

 
Článok 8 

Zhromažďovanie a spracovanie informácií 
 

1. SPU má vytvorené procesy a štruktúry pre systematické zhromažďovanie, spracovávanie, 
analyzovanie a vyhodnocovanie informácií, ktoré sú využívané v efektívnom strategickom, 
taktickom a operatívnom riadení uskutočňovania a rozvoja študijných programov, tvorivých 
činností a iných súvisiacich aktivít SPU. 

2. SPU má nastavený a systematicky sleduje súbor ukazovateľov, prostredníctvom ktorých 
vyhodnocuje najmä charakteristiky profilu uchádzačov a študentskej populácie, mieru 
úspešnosti a iné charakteristiky v rámci prijímacieho konania, mieru úspešnosti a dôvody 
neúspešnosti v študijných programoch, mieru riadneho ukončenia štúdia v študijných 
programoch, mieru spokojnosti študentov s uskutočňovaním študijných programov a 
dostupnosťou zdrojov potrebných pre štúdium, mieru uplatniteľnosti absolventov 
študijných programov, mieru spokojnosti zamestnávateľov a iných externých 
zainteresovaných strán s kvalitou absolventov študijných programov, charakteristiky profilu 
učiteľov a ďalších zamestnancov, výsledky tvorivých činností a mieru ich prepojenia so 
vzdelávaním a tiež mieru internacionalizácie činností SPU. 

3. SPU do zhromažďovania a spracovania informácií zapája všetky zainteresované strany. 
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Článok 9 

Zverejňovanie informácií 
 

1. SPU má zverejňované jasné, presné, adekvátne a aktuálne kvantitatívne a kvalitatívne 
informácie o študijných programoch a ich absolventoch, ako aj ďalších súvisiacich 
činnostiach v súlade s poslaním SPU, ktoré sú relevantné pre záujemcov o štúdium, 
študentov, zamestnancov, zamestnávateľov a ďalšie externé zainteresované strany a širokú 
verejnosť. 

2. SPU má zverejňované aktuálne informácie o implementácii a fungovaní vnútorného 
systému, o dosiahnutých výsledkoch a prijatých opatreniach. 

3. SPU informácie o študijných programoch zverejňuje vo všetkých jazykoch ich 
uskutočňovania. 

4. Zverejnené informácie sú ľahko dostupné, a to aj pre osoby so zdravotným znevýhodnením. 
 

Článok 10 
Priebežné monitorovanie, periodické hodnotenie a periodické schvaľovanie  

študijných programov 
 

1. SPU má štruktúry pre priebežné monitorovanie študijných programov, periodické 
hodnotenie a periodické schvaľovanie, pričom do vnútorného systému sú zapojení 
zamestnávatelia, študenti a ďalšie zainteresované strany. 

2. SPU sa uisťuje, že uskutočňovanie študijných programov, hodnotenie študentov a 
dosahované výsledky vzdelávania sú v súlade s aktuálnymi poznatkami, technologickými 
možnosťami, potrebami spoločnosti, potrebami študentov a očakávaniami zamestnávateľov 
a ďalších externých zainteresovaných strán. SPU vytvára pre študentov podporné a 
efektívne vzdelávacie prostredie. 

3. SPU sa uisťuje, že má zabezpečené dostatočné priestorové, personálne, materiálne, 
technické, infraštruktúrne, informačné a finančné zdroje na uskutočňovanie študijných 
programov a ďalších súvisiacich činností. 

4. Študenti majú aspoň raz ročne možnosť vyjadriť sa ku kvalite študijných programov, kvalite 
učiteľov, kvalite podporných služieb a kvalite prostredia SPU. Študentom je poskytovaná 
spätná väzba o výsledkoch hodnotenia a prijatých opatreniach. 

5. Úpravy študijných programov, ktoré sú výsledkom ich priebežného monitorovania a 
periodického hodnotenia, sú navrhované s účasťou študentov, zamestnávateľov a ďalších 
zainteresovaných strán. 

6. Študijné programy sú periodicky schvaľované v perióde zodpovedajúcej ich štandardnej 
dĺžke štúdia. 
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Článok 11 
Pravidelné externé zabezpečenie kvality 

 
1. SPU podstupuje pravidelné externé hodnotenie zabezpečovania kvality s cieľom uistiť sa, že 

vnútorný systém je rozvíjaný a implementovaný v súlade so štandardami pre vnútorný 
systém. 

 
      Článok 12 
     Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto smernica nadobúda platnosť dňom jej schválenia Rady pre vnútorný systém dňa 
09.02.2022 a účinnosť dňom jej podpisu rektorkou SPU v Nitre. 

2. Touto smernicou č. 5/2022 sa ruší Štatút Univerzitnej rady kvality SPU zo dňa 06.12.2013 a 
Rokovací poriadok Univerzitnej rady kvality SPU zo dňa 06.12.2013. 

 
 
 
 

V Nitre dňa 17.03.2022 
 
         
        
       doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. 
       predseda Rady pre vnútorný systém  
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