Záznam z 1. zasadnutia
Stálej pracovnej skupiny rady pre VSK UMB pre učiteľské študijné programy (SPS UŠP)
Dátum, čas:
Zasadnutie zvolal:
Forma zasadnutia:
Zapísala:

04. 05. 2021, o 15.00 h
prof. Ing. Ján Závadský, PhD., manažér vnútorného systému kvality UMB
on-line: MS Teams, MS Forms
Ing. Jana Janičková, PhD., referent kvality

Prítomní:
SPS UŠP (9): prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD., doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD., prof.
PhDr. Soňa Kariková, PhD., doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD., prof. Ing. Alena Očkajová,
PhD., doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD., doc. RNDr.
Marek Skoršepa, PhD., Armand Majer
prof. Ing. Ján Závadský, PhD., doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D., Ing. Jana Janičková, PhD.
Ospravedlnení: Program:
1. privítanie členov SPS UŠP,
2. informovanie o výsledkoch elektronického hlasovania o návrhoch kandidátov na
predsedu SPS UŠP z jej členov,
3. informovanie o potvrdení súhlasu navrhnutých kandidátov na predsedu SPS UŠP z jej
členov,
4. oznámenie podmienok a oficiálne vyhlásenie začiatku tajného elektronického
hlasovania vo voľbe predsedu SPS UŠP prostredníctvom MS Forms,
5. informovanie o procedúre sprostredkovania výsledkov tajného hlasovania vo voľbe
predsedu SPS UŠP a o ďalšom postupe,
6. rôzne.
Bod 1 - privítanie členov SPS UŠP
Manažér pre vnútorný systém kvality UMB (VSK UMB) prof. Ing. Ján Závadský, PhD. privítal
na ním zvolanom zasadnutí, v súlade s článkom 4 odsek 17 Štatútu Rady pre vnútorný systém
kvality UMB a s úlohou B.7 schváleného Rámcového zoznamu úloh pre zosúlaďovanie
vnútorného systému kvality UMB, jej študijných programov, odborov habilitačných
a inauguračných konaní so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo,
všetkých členov SPS UŠP a uviedol program zasadnutia. Všetci členovia SPS UŠP vyjadrili
aklamačne súhlas s programom zasadnutia a s vyhotovením písomného záznamu jeho priebehu.
Manažér VSK UMB zdôraznil dôležitosť pôsobnosti orgánov VSK UMB, predstavil záväznú
úpravu
(podľa
https://www.umb.sk/univerzita/univerzita/vnutorny-system-kvality/
a
https://saavs.sk/).
Bod 2 - informovanie o výsledkoch elektronického hlasovania o návrhoch kandidátov na
predsedu SPS UŠP z jej členov
Manažér VSK UMB informoval, že do tajného, anonymného e-hlasovania o návrhoch
kandidátov na predsedu/predsedníčku SPS UŠP, sa od 03. 05. 2021 od 09.00 h do 04. 05. 2021
do 09.00 h cez MS Forms a jeho prepojenie s pracovným e-mailom, zapojili všetci 9 členovia.
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Dve kandidátky, ktoré postúpili do nominácie na predsedníčku SPS UŠP: prof. PaedDr.
Dana Hanesová, PhD., prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.
Bod 3 - informovanie o potvrdení súhlasu navrhnutých kandidátov na predsedu SPS UŠP z jej
členov
Manažér VSK UMB informoval, že podľa výsledkov návrhov s nomináciou na predsedníčku
SPS UŠP súhlasila pani prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD., ktorá ju na zasadnutí potvrdila.
Bod 4 - oznámenie podmienok a oficiálne vyhlásenie začiatku tajného elektronického
hlasovania vo voľbe predsedu SPS UŠP prostredníctvom MS Forms
Manažér VSK UMB oznámil podmienky tajného e-hlasovania vo voľbe predsedu: nominantka
SPS UŠP sa stane predsedníčkou získaním nadpolovičnej väčšiny hlasov od hlasujúcich členov,
hlasovať môže každý člen od oficiálneho začiatku hlasovania nasledujúcich 24 hodín a iba raz.
Oficiálny súhlas s vyhlásením začiatku voľby a zverejnením priebežných výsledkov v prípade,
ak nominant získa priamo na zasadnutí nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých prítomných
členov, boli vyjadrené aklamačne všetkými členmi SPS UŠP.
Manažér VSK UMB oficiálne vyhlásil začiatok tajného, anonymného e-hlasovania vo voľbe
predsedu SPS UŠP, členom bol doručený do pracovného e-mailu hlasovací lístok z MS Forms.
Počas voľby oznámila členka SPS UŠP doc. doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD., že
z technických príčin nemôže hlasovať priamo na zasadnutí.
Podľa rozhodnutia manažéra VSK UMB budú, v záujme zachovania atribútov tajnosti
a transparentnosti voľby, zverejnené iba konečné výsledky hlasovania. Manažér VSK UMB
poďakoval za záujem, účasť vo voľbe a spoluprácu.
Konečné výsledky voľby predsedu SPS UŠP: spolu hlasovalo všetkých 9 členov SPS UŠP,
súhlasilo 8 členov a 1 člen sa zdržal hlasovania.
Bod 5 - informovanie o procedúre sprostredkovania výsledkov tajného hlasovania vo voľbe
predsedu SPS UŠP a o ďalšom postupe
Manažér VSK UMB oznámil, že výsledky tajnej voľby predsedníčky budú po oficiálnom
ukončení hlasovania oznámené rektorovi UMB, ktorý ju oficiálne vymenuje. Záznam z 1.
zasadnutia bude doručený všetkým členom SPS UŠP, rektorovi UMB a prorektorovi pre
pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality UMB.
Bod 6 - rôzne
Diskusia:
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doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.: sa spýtala na očakávanú resp. žiadanú frekvenciu
stretnutí SPS UŠP;
Manažér VSK UMB poskytol odpoveď: Štatút rady VSK UMB a rámcový program určujú
najbližší záväzný termín v októbri 2021, ale je vhodné v rámci SPS UŠP stretnutie kedykoľvek
skôr alebo vždy podľa potreby a dohody členov,
doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.: sa opýtala na podmienky zosúlaďovania študijných
programov a skorý termín v októbri 2021
Manažér VSK UMB: záväzné termíny sú stanovené, odporúča sa k nahliadnutiu Metodický
pokyn č. 4_2021 na zosúladenie študijných programov a odborov habilitačných konaní
a odborov inauguračných konaní na webovej stránke UMB,
doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.: sa opýtala na možnosti školenia ohľadom
zosúlaďovania študijných programov a bližšiu informáciu, čo sa myslí zosúlaďovaním a čo
novým študijným programom
Manažér VSK UMB: uviedol, že budú organizované interné školenia podľa záujmu
zainteresovaných strán, existuje možnosť priamej konzultácie so zástupcami SAAVŠ; Pre
porozumenie problematike zosúlaďovania a akreditáciu nového študijného programu sa
odporúča vychádzať napríklad z ustanovenia § 2 zákona o zabezpečovaní kvality
vysokoškolského vzdelávania č. 269/2019 a už spomínaného metodického pokynu UMB č. 4
z roku 2021. Aj SAAVŠ má záujem na zlepšovaní kvality a spolupráci s univerzitami;
Prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality UMB doc. Ing.
Vladimír Úradníček, Ph.D. doplnil: akreditovanie študijných programov je dynamický proces,
záväzná úprava sa v súčasnosti priebežne mení a my sa jej prispôsobujeme;
doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.: sa opýtala na mieru vhodnosti úprav študijného
programu
Manažér VSK UMB: odporúča sa zohľadňovať aj názory a skúsenosti posudzovateľov; proces
akreditácie študijného programu je z procedurálneho hľadiska ekvivalentom akéhokoľvek
iného procesu akreditácie podľa všeobecných štandardov - ISO 19001
prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.: poďakovala za prejavenú dôveru v nominovaní a opýtala
sa na možnosť spolupráce s odbornými zamestnancami UMB v budúcnosti
Manažér VSK UMB ponúkol sprostredkovanie odbornej spolupráce so SAAVŠ,
zainteresovanými osobami VSK UMB. Poďakoval členom za účasť na 1. zasadnutí a oficiálne
ho ukončil.
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