
 

 
 

 

 
 

 

Dátum konania: 4. 3. 2022 o 10.00 hod. 

Miesto konania: online, platforma MS Teams 

Prítomní:  Mgr. Dáša Franić, PhD., prof. Ing. Anna Zaušková, PhD., doc. Ing. Jaroslav 
Bednárik, PhD., doc. Mgr. Lukasz Wojciechowski, PhD., doc. PhDr. Zora 
Hudíková, PhD., doc. PhDr. Daniela Kollárová, PhD., Mgr. art. Petra 
Cepková, ArtD., Mgr. Andrej Brník, PhD., Mgr. Michal Kabát, PhD., Mgr. 
Marianna Urmínová, Andrea Pavčová, Mgr. Martina Mazúchová 

Ospravedlnení: Mgr. Janette Štefánková 

Hostia: doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., prof. Ing. Alena Kusá, PhD., prof. PhDr. 
Hana Pravdová, PhD., prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD., doc. PhDr. Ján 
Višňovský, PhD., doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD., doc. Mgr. Norbert 
Vrabec, PhD., doc. PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD. 

Program: 

1. Otvorenie  
2. Schvaľovanie študijných programov realizovaných na FMK UCM v Trnave 
3. Diskusia 
4. Záver 
 

1. Otvorenie 
 
Prodekanka pre akreditáciu a doktorandské štúdium Mgr. Dáša Franić, PhD. privítala členov 
Rady kvality FMK a prítomných hostí – garantov jednotlivých študijných programov. Predložila 
členom Rady kvality program rokovania, ktorý bol jednomyseľme schválený. 
 

2. Schvaľovanie študijných programov realizovaných na FMK UCM v Trnave 
 
Prodekanka Franić v úvode informovala prítomných, že sa uskutočnilo online stretnutie so 
zástupcami SAAVŠ a na fakulte prebieha zosúlaďovanie jednotlivých študijných programov, 
ktoré budú predložené na schválenie Rade kvality FMK - na fakultnej úrovni a následne Radou 
pre vnútorné hodnotenie kvality UCM - na univerzitnej úrovni. 
 

https://fmk.sk/profil/dasa-mendelova/
https://fmk.sk/profil/anna-zauskova/
https://fmk.sk/profil/jaroslav-bednarik/
https://fmk.sk/profil/jaroslav-bednarik/
https://fmk.sk/profil/lukasz-p-wojciechowski/
https://fmk.sk/profil/zora-hudikova/
https://fmk.sk/profil/zora-hudikova/
https://fmk.sk/profil/daniela-kollarova/
https://fmk.sk/profil/petra-cepkova/
https://fmk.sk/profil/petra-cepkova/
https://fmk.sk/profil/andrej-brnik/
https://fmk.sk/profil/michal-kabat/


 

 
 

 

 
 
Najdôležitejšie informácie a podklady k rokovaniu boli členom Rady kvality zazdieľané a zaslané 
v dostatočnom časovom predstihu. 
 
Členovia Rady kvality FMK UCM v Trnave obdržali materiály týkajúce sa študijných programov:  

 masmediálna komunikácia v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia, 
 aplikované mediálne štúdia v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia,  
 vzťahy s médiami v bakalárskom stupni štúdia, 
 masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, teória digitálnych hier, mediálne 

a informačné kompetencie v doktorandskom stupni štúdia. 
 
Slova sa ujala dekanka fakulty doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., ktorá vyzdvihla najdôležitejšie 
ciele zosúlaďovania. Následne vyzvala jednotlivých garantov, ktorí spolupracovali na 
spracovávaní jednotlivých spisov študijných programov, aby informovali o najdôležitejších 
zmenách vykonaných  v súlade so štandardami.  
 
O študijnom programe masmediálna komunikácia v bakalárskom a magisterskom stupni 
štúdia informovali doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD. a doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD. Medzi 
najvýraznejšie zmeny uviedli zakomponovanie pripomienok od študentov, absolventov 
a odborníkov z praxe, inováciu niektorých povinne voliteľných predmetov a ich nadväznosť, 
stabilizáciu povinných predmetov, odstránenie neaktuálnych predmetov a posilnenie výučby 
v rámci cvičení/seminárov z dôvodu nadobudnutia praktických zručností a kompetencií 
u študentov. 
K predmetnej téme sa do diskusie zapojili: doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., Mgr. Andrej Brník, 
PhD., Mgr. Michal Kabát, PhD., doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD. a doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD. 
 
Aklamačné hlasovanie za schválenie študijného programu masmediálna komunikácia 
v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia: 
za:  11 
proti:  0 
zdržal sa: 1 
 
Uznesenie č. 1: Členovia Rady kvality aklamačným hlasovaním schválili študijný program 
masmediálna komunikácia v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia a súhlasia s 
predložením univerzitnej RVHK. Hlasovania sa zdržal doc. Mgr. Lukasz Wojciechowski, PhD., 
nakoľko je osobou zodpovednou za príslušný študijný program. 
 
Informácie o študijnom programe aplikované mediálne štúdiá v bakalárskom a magisterskom 
štúdiu podal doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD. Ako uviedol, študijný program v súčasnosti 
reflektuje na potreby praxe a pozmenil sa profil absolventa. K výraznejším zmenám prišlo aj 
v štruktúre predmetov – niektoré predmety sú nové, pridané, iné boli odstránené. 

https://fmk.sk/profil/lukasz-p-wojciechowski/


 

 
 

 

 
 
 
Do diskusie k vykonaným zmenám sa zapojili: doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD., doc. PhDr. 
Ľudmila Čábyová, PhD., doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD. a Mgr. Michal Kabát, PhD. 
 
Aklamačné hlasovanie za schválenie študijného programu aplikované mediálne štúdiá 
v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia: 
za:  9 
proti:  0 
zdržal sa: 3 
 
Uznesenie č. 2: Členovia Rady kvality aklamačným hlasovaním schválili študijný program 
aplikované mediálne štúdiá v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia a súhlasia s 
predložením univerzitnej RVHK., Hlasovania sa zdržali traja členovia Rady kvality, z toho doc. 
PhDr. Daniela Kollárová, PhD. a doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD., ako osoby zodpovedné za daný 
študijný program. 
 
Slova sa ujala doc. PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD. a uviedla podstatné informácie 
o zosúladení študijného programu vzťahy s verejnosťou v bakalárskom stupni štúdia. Pri 
zosúlaďovaní sa zamerali najmä na spätnú väzbu od študentov a absolventov. Tento študijný 
program je špecifický a bolo potrebné ho zosúladiť s požiadavkami praxe, aby už študent 
bakalárskeho štúdia bol schopný a pripravený zaradiť sa do pracovného procesu. Do študijného 
spisu sa doplnili viaceré predmety zamerané na získanie praktických a manažérskych zručností, 
duplicitné predmety boli odstránené. 
Spis sa predkladá v dennej forme v slovenskom jazyku, v externej forme v slovenskom jazyku 
a v dennej forme v anglickom jazyku. Získava tak na atraktivite najmä u zahraničných študentov 
a študentov prichádzajúcich v rámci mobilít. 
Do diskusie za zapojili: Mgr. Dáša Franič, PhD. a Mgr. Andrej Brník, PhD. 
 
Aklamačné hlasovanie za schválenie študijného programu vzťahy s verejnosťou v bakalárskom 
stupni štúdia: 
za:  11 
proti:  0 
zdržal sa: 1 
 
Uznesenie č. 3: Členovia Rady kvality aklamačným hlasovaním schválili študijný program vzťahy 
s verejnosťou v bakalárskom stupni štúdia a súhlasia s predložením univerzitnej RVHK. 
Hlasovania sa zdržal Mgr. Andrej Brník, PhD., ako osoba zodpovedná za študijný program. 
 
V rámci doktorandských študijných programov masmediálna komunikácia, marketingová 
komunikácia, teória digitálnych hier a mediálne a informačné kompetencie podala 
informácie prodekanka Mgr. Dáša Franić, PhD. Pri týchto študijných programoch k výrazným 
zmenám neprišlo, menšie úpravy sa dotkli cieľov vzdelávania a profilu absolventa. Spoločným 
ukazovateľom bola zmena vo vedeckej a pedagogickej časti doktorandského štúdia, ktoré sa  
 



 

 
 

 

 
 
zjednotli pre všetky študijné programy. Zmeny nastali aj v niektorých povinne voliteľných 
predmetoch, ktoré reflektujú vývoj odboru. 
Do diskusie sa zapojili: prof. Ing. Alena Kusá, PhD., doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD. a doc. Mgr. 
Norbert Vrabec, PhD. 
 
Aklamačné hlasovanie za schválenie študijného programu marketingová komunikácia v 
doktorandskom stupni štúdia: 
za:  9 
proti:  0 
zdržal sa: 3 
 
Uznesenie č. 4: Členovia Rady kvality aklamačným hlasovaním schválili študijný program 
marketingová komunikácia v doktorandskom stupni štúdia a súhlasia s predložením 
univerzitnej RVHK. Hlasovania sa zdržali traja členovia Rady kvality, z toho dvaja - doc. Ing. 
Jaroslav Bednárik, PhD. a prof. Ing. Anna Zaušková, PhD., ako osoby zodpovedné za študijný 
program. 
 
Aklamačné hlasovanie za schválenie študijného programu masmediálna komunikácia v 
doktorandskom stupni štúdia: 
za:  11 
proti:  0 
zdržal sa: 1 
 
Uznesenie č. 5: Členovia Rady kvality aklamačným hlasovaním schválili študijný program 
masmediálna komunikácia v doktorandskom stupni štúdia a súhlasia s predložením univerzitnej 
RVHK. Hlasovania sa zdržal doc. Mgr. Lukasz Wojciechowski, PhD., nakoľko je osobou 
zodpovdnou za študijný program. 
 
Aklamačné hlasovanie za schválenie študijného programu teória digitálnych hier v 
doktorandskom stupni štúdia: 
za:  11 
proti:  0 
zdržal sa: 1 
 
Uznesenie č. 6: Členovia Rady kvality aklamačným hlasovaním schválili študijný program teória 
digitálnych hier v doktorandskom stupni štúdia a súhlasia s predložením univerzitnej RVHK. 
Hlasovania sa zdržala doc. Phdr. Zora Hudíková, PhD., nakoľko je osobou zodpovdnou za 
študijný program. 
 
Aklamačné hlasovanie za schválenie študijného programu mediálne a informačné kompetencie 
v doktorandskom stupni štúdia: 
za:  9 
proti:  0 
 

https://fmk.sk/profil/lukasz-p-wojciechowski/
https://fmk.sk/profil/lukasz-p-wojciechowski/


 

 
 

 

 
zdržal sa: 3 
 
Uznesenie č. 7: Členovia Rady kvality aklamačným hlasovaním schválili študijný program 
mediálne a informačné kompetencie v doktorandskom stupni štúdia a súhlasia s predložením 
univerzitnej RVHK. Počas hlasovania sa zdržali traja členovia Rady kvality, z toho doc. PhDr. 
Daniela Kollárova, PhD. a doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD. ako osoby zodpovedné za študijný 
program. 
 

3. Diskusia 
 
Do záverečnej diskusie sa zapojili Mgr. Michal Kabát, PhD., doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD., doc. 
PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD a doc. Mgr. Lukasz Wojciechowski, PhD. Z diskusie vyplynuli 
nasledovné závery: 

 pri výstupoch garantov sa objavujú publikácie, ktoré sú staršie ako 6 rokov, 
 pri výstupoch garantov je potrebné dbať na to, aby sa v nich neobjavovali časopisy, ktoré 

majú znaky predátorských časopisov, 
 pri profilových predmetoch sa stáva, že sa neobjaví meno osoby zabezpečujúcej profilové 

predmety študijného programu. 
 
Rada kvality FMK berie všeobecné pripomienky na vedomie a tieto budú zapracovné do spisov 
pred odovzdaním na posúdenie RVHK.  
 

4. Záver 
 
Predsedníčka RK FMK Mgr. Dáša Franič, PhD. poďakovala prítomným členom za aktívnu účasť 
a ukončila riadne zasadnutie Rady kvality FMK. 
 
Trnava 8. 3. 2022 
 
Zapísala: Mgr. Andrea Tománková, PhD. 
 
 
 
 
Overili a schválili:  Mgr. Dáša Franić, PhD., v. r., predsedníčka Rady kvality FMK 

 Mgr. Andrej Brník, PhD., v. r., podpredseda Rady kvality FMK 
 

 


