
Zápisnica z riadneho zasadnutia 

Rady kvality FMK UCM v Trnave 
 

 

Dátum konania: 7. 6. 2021 o 16.00 hod. 

Miesto konania: online, google meet (meet.google.com/kig-uoxs-ytq) 

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 

Ospravedlnení: Mgr. Janette Štefánková, Mgr. Martina Mazúchová 

Hostia:  doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., 

   Mgr. Magdaléna Švecová, PhD., Mgr. Bc. Vladimíra Jurišová, PhD. 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Vnútorný systém kvality na FMK UCM v Trnave 

3. Schválenie študijných programov realizovaných na FMK UCM v Trnave 

k zosúlaďovaniu so štandardmi SAAVS 

4. Návrh na úpravu študijných programov marketingová komunikácia a teória 

digitálnych hier – zosúlaďovanie so štandardmi SAAVS  

5. Diskusia 

6. Záver 

 

 

 

Ad 1) Otvorenie 

 

Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka Rady kvality FMK Mgr. Dáša Franič, PhD., ktorá 

v úvode privítala všetkých prítomných. Predsedajúca predložila návrh programu zasadnutia, 

ktorý bol jednomyseľne schválený. 

 

Ad 2) Vnútorný systém kvality na FMK UCM v Trnave 

 

Slova sa ujala dekanka fakulty doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., ktorá podala základné 

informácie o zložení a fungovaní Rady kvality na FMK. Rada kvality je poradný orgán dekanky 

FMK UCM v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Pripravuje, 

kontroluje, hodnotí a koordinuje tvorbu, implementáciu a používanie vnútorného systému 

kvality vzdelávania, koordinuje zavedenie, používanie, funkčnosť a implementáciu systému 

manažérstva kvality na FMK UCM, navrhuje dekanovi fakulty nápravné a preventívne 

opatrenia, kontroluje efektívnosť všetkých aktivít spadajúcich do pôsobnosti zabezpečovania 

kvality a systému manažérstva kvality FMK.  

UCM v súčasnosti prechádza procesom zosúlaďovania študijných programov so štandardmi, 

ktoré stanovila Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo. V rámci tohto univerzita 

vytvára vlastný vnútorný systém kvality, ktorý bude zabezpečovať súlad so stanovenými 

štandardmi. V rámci tohto procesu je momentálne možnosť upravovať a aktualizovať študijné 

programy, ktoré naša fakulta momentálne poskytuje. V rámci systému kvality univerzita 

a taktiež fakulta spracovala množstvo podporných materiálov, metodík, smerníc, vznikli 

viaceré poradné orgány. 

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/
https://fmk.sk/profil/michal-kabat/
https://saavs.sk/standardy-kvality/
https://saavs.sk/standardy-kvality/


Ad 3) Schválenie študijných programov realizovaných na FMK UCM v Trnave 

k zosúlaďovaniu so štandardmi SAAVS 

 

Predsedníčka Rady kvality Mgr. Dáša Franič, PhD. predstavila zoznam študijných programov, 

ktoré bude FMK zosúlaďovať so štandardmi SAAVS a predkladať ich univerzite na schválenie 

v rámci vnútorného systému kvality. Členovia Rady kvality mali zoznam k dispozícii. 

 

Aklamačné hlasovanie za schválenie zoznamu študijných programov a ich predloženie na 

schválenie na úrovni univerzity: 

za:  11 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 1: Členovia Rady kvality aklamačným hlasovaním schválili zoznam študijných 

programov a súhlasia s predložením univerzitnej RVHK. 

 

Ad 4) Návrh na úpravu študijných programov marketingová komunikácia a teória 

digitálnych hier – zosúlaďovanie so štandardmi SAAVS 

 

Slova sa opäť ujala predsedníčka Rady kvality Mgr. Dáša Franič, PhD., ktorá prítomným 

vysvetlila konkrétny postup zosúlaďovania študijných programov so štandardmi SAAVŠ.  

Informovala, že proces zosúlaďovania v rámci transparentnosti prebieha najskôr na úrovni 

fakulty (Rada kvality) a potom na úrovni univerzity (RVHK). Následne tieto študijné programy 

posúva rektor SAAVŠ a tá vydá stanovisko k návrhom. 

V súčasnosti prebieha úprava prvých dvoch študijných programov, marketingová komunikácia 

a teória digitálnych hier. 

Členom Rady kvality boli zaslané oba študijné programy - ich opis (celková charakteristika 

študijného programu), študijné plány (predmety v jednotlivých stupňoch štúdia a prehľad 

jednotlivých úprav), personálne zabezpečenie študijného programu (vedecko pedagogické 

charakteristiky „pätice“ garantov a charakteristiky ich najvýznamnejších výstupov).  

Študijný program marketingová komunikácia a jeho najvýraznejšie zmeny predstavila vedúca 

katedry marketingovej komunikácie Mgr. Bc. Vladimíra Jurišová, PhD. 

Pri bakalárskom stupni štúdia chýbal povinný predmet venovaný digitálnemu marketingu, ktorý 

sa doplnil, zmenila sa štruktúra a zloženie povinne voliteľných predmetov a tiež obsah 

jednotlivých predmetov. Pri magisterskom stupni štúdia bolo nutné niektoré predmety 

premenovať, vnikol nový predmet „Budovanie značky“ ktorý úplne absentoval a tiež nové 

povinne voliteľné predmety zamerané na digitálny marketing a zručnosti. 

Študijný program teória digitálnych hier predstavila vedúca katedry digitálnych hier Mgr. 

Magdaléna Švecová, PhD. 

Pri bakalárskom stupni boli odstránené predmety, ktoré nesúviseli s digitálnymi hrami, vznikli 

aj presuny predmetov v rámci jednotlivých rokov štúdia, doplnili sa prehľadové predmety 

(napr. Svetové hry), pri povinne voliteľných predmetoch sa študent môže špecializovať na 

vybranú oblasť. Povinne voliteľné predmety pri magisterskom stupni štúdia sú viac zamerané 

na prax a vlastné projekty študentov, prišlo tiež k zmene niektorých štátnicových predmetov. 

Dekanka fakulty doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD. uviedla, že študijné programy tak, ako sú 

v súčasnosti spracované sú logické, predmety sa neprekrývajú, majú dobrú štruktúru. Na celom 

procese zosúlaďovania môžeme pracovať do 31. 8. 2022. Do oboch študijných programov boli 

implementované pripomienky od študentov, absolventov a odborníkov z praxe. 

 

 



Ad 5) Diskusia 

 

Na základe preštudovania daných materiálov mohli členovia Rady kvality vyjadriť svoje 

pripomienky a návrhy. 

Prof. Ing. Anna Zaušková, PhD. upozornila na pravopisné chyby v univerzitných dokumentoch 

vnútorného systému kvality. 

Doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD. položila systémovú otázku týkajúcu sa predmetu „Seminár 

k záverečnej práci“ a to, či by nebolo vhodné zaradiť ho do letného semestra v 2. roku 

bakalárskeho štúdia. Po diskusii, do ktorej zapojili Andrea Pavčová, Mgr. Magdaléna Švecová, 

PhD., Mgr. Michal Kabát, PhD., Mgr. Bc. Vladimíra Jurišová, PhD., doc. PhDr. Ľudmila 

Čábyová, PhD a prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD. členovia Rady kvality vyjadrili názor, že 

predmet presúvať nebudú. 

Doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD. požiadala tiež o úpravu názvu predmetu „Úvod do 

metodológie vedy“ odstránením slova „úvod“ a tiež úpravu názvu predmetu „Základy 3 D 

grafiky a animácie“ odstránením slova „základy“, nakoľko predmet nemá pokračovanie. 

Mgr. art. Petra Cepková, ArtD. požiadala o výmenu VPCH Mgr. Zdenka Maga, PhD., nakoľko 

na zdieľanom disku je nahratá nečitateľná verzia. Mgr. Dáša Franič, PhD. sľúbila odstránenie 

nedostatku a členovia Rady kvality si ju budú môcť upravenú prezrieť v zazdieľanom 

dokumente. 

Mgr. Martina Mazúchová, ktorá sa z rokovania ospravedlnila, zaslala písomné vyjadrenie že s 

uvedenými zmenami bez výhrad súhlasí. 

Nakoľko z rokovania nevzišli ďalšie pripomienky, členovia Rady kvality pristúpili k verejnému 

hlasovaniu. 

 

Aklamačné hlasovanie za schválenie študijných programov marketingová komunikácia a teória 

digitálnych hier: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 2 

 

Hlasovania sa zdržala prof. Ing. Anna Zaušková, PhD. a  Mgr. Dáša Franić, PhD. z dôvodu ich 

personálneho obsadenia v študijnom programe marketingová komunikácia (ako osoby 

zabezpečujúce profilové predmety). 

 

Uznesenie č. 2: Po zapracovaní vznesených pripomienok členovia Rady kvality aklamačným 

hlasovaním schválili návrh úpravy študijného programu marketingová komunikácia a teória 

digitálnych hier. 

 

Ad 6) Záver 

 

Predsedníčka RK FMK Mgr. Dáša Franič, PhD. poďakovala prítomným členom za aktívnu 

účasť a ukončila riadne zasadnutie Rady kvality FMK. 

 

Trnava 8. 6. 2021 

 

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 

https://fmk.sk/profil/petra-cepkova/
https://drive.google.com/drive/folders/1W_wvbLsu801Ssb5SkLQvUmy83UKxT2-a

