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Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

 

1. Rada pre zabezpečovanie kvality Fakulty ekonómie a informatiky UJS (ďalej len „RZK FEI 

UJS“), je orgánom v oblasti zabezpečovania vysokoškolského štúdia, pripravuje, koordi-

nuje, kontroluje a hodnotí tvorbu, implementáciu a uplatňovanie vnútorného systému hod-

notenia a zabezpečovania kvality na Fakulte ekonómie a informatiky UJS (ďalej len „FEI 

UJS“ alebo „fakulta“).  

2. RZK FEI UJS pôsobí v súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vyso-

koškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obsta-

rávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon 

o kvalite VŠ“), s vnútorným predpisom Vnútorný systém zabezpečovania vysokoškolského 

vzdelávania na Univerzite J. Selyeho (ďalej len „VSK“), Štatútom Rady pre zabezpečovanie 

kvality Univerzity J. Selyeho a so Smernicou rektora č. 5/2021 o procesoch vnútorného sys-

tému kvality UJS (ďalej len „Smernica“). 

3. RZK FEI UJS zriaďuje dekan FEI UJS (ďalej len „dekan“) podľa čl. 12. Štatútu Rady pre 

zabezpečovanie kvality Univerzity J. Selyeho, čl. 4. vnútorného predpisu Vnútorný systém 

zabezpečovania vysokoškolského vzdelávania na Univerzite J. Selyeho ako poradný orgán 

dekana. 

 

Článok 2 

Základné úlohy a činnosť RZK FEI UJS 

 

1. RZK FEI UJS pripravuje, koordinuje, kontroluje a hodnotí tvorbu, implementáciu a uplat-

ňovanie vnútorného systému hodnotenia kvality vzdelávania UJS, ktorý je upravený na 

podmienky fakulty vo vnútornom systéme hodnotenia a zabezpečovania kvality fakulty. 

2. RZK FEI UJS ďalej: 

a) schvaľuje návrh dekana na osobu zodpovednú za študijný program a osoby zodpovedné za 

profilové predmety študijného programu a zmeny osôb v procese prípravy nových študij-

ných programov a podávania žiadosti o udelenie akreditácie habilitačného a inaugurač-

ného konania podľa čl. 5 ods. 1 Smernice, 
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b) schvaľuje návrh dekana na osobu zodpovednú za ŠP a osoby zodpovedné za profilové 

predmety zosúlaďovaného študijného programu a zmeny osôb v procese zosúlaďovania 

študijného programu podľa čl. 8 ods. 4 Smernice, 

c) vyjadruje sa vo forme písomného stanoviska o návrhu študijného programu, o predlože-

ných materiáloch zosúladeného študijného programu a o žiadosti o udelenie akreditácie 

habilitačného a inauguračného konania, 

d) vyjadruje sa vo forme písomného stanoviska o predložených materiáloch zosúladeného 

študijného programu alebo habilitačného a inauguračného konania v procese monitorova-

nia a periodického prehodnocovania študijných programov,  

e) vyjadruje sa vo forme písomného stanoviska o návrhoch dekana na zrušenie študijného 

programu alebo habilitačného a inauguračného konania, 

f) schvaľuje správu, ktorá zahŕňa vyhodnotenie jednotlivých študijných programov, 

g) kontroluje zápisnice a ďalšie podkladové materiály k procesu prípravy študijného pro-

gramu, a žiadosti o udelenie habilitačného a inauguračného konania, 

h) zaoberá sa podanými podnetmi na zlepšovanie vnútorného systému kvality FEI UJS 

a v prípade ich akceptácie vypracúva návrhy opatrení na zlepšenie kvality FEI UJS,  

i) prerokúva alebo schvaľuje ďalšie dekanom predložené materiály. 

 

Článok 3 

Zloženie RZK FEI UJS 

 

1. RZK FEI UJS má päť členov. 

2. Členov RZK FEI UJS tvoria: 

 predseda, (1 osoba) 

 zástupcovia študijných programov (okrem tých, ktoré reprezentuje predseda RZK FEI 

UJS), (2 osoby) 

 zástupca študentskej časti akademickej obce fakulty, (1 osoba) 

 externý posudzovateľ a zástupca zamestnávateľov a ďalších zainteresovaných strán. (1 

osoba) 

3. Predsedom RZK FEI UJS je prodekan poverený agendou zabezpečovania kvality. 

4. Zástupcovia ŠP – štandardne vysokokvalifikovaní odborníci zamestnaní na ustanovený týž-

denný pracovný čas na UJS, ktorí nepôsobia ako osoby zodpovedné za uskutočňovanie, 

rozvoj a zabezpečovanie kvality žiadneho študijného programu na FEI UJS podľa čl. 12 

ods. 8 VSK. 
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5. Zástupca študentskej časti univerzity je študent zapísaný na niektorý zo študijných progra-

mov FEI UJS. 

6. Externý posudzovateľ je vedecká autorita, nie je v zamestnaneckom vzťahu s UJS na usta-

novený týždenný pracovný čas. 

7. Zástupca zamestnávateľov a ďalších zainteresovaných strán je osoba, ktorá nie je v zamest-

naneckom vzťahu s UJS na ustanovený týždenný pracovný čas, a reprezentuje zamestnáva-

teľa, ktorý preukázateľne zamestnáva absolventa FEI UJS; alebo je vedúcim predstaviteľom 

záujmového združenia, odborovej organizácie resp. je odbornou autoritu, ktorá vykonáva 

svoju činnosť v nadväznosti na niektorý študijný odbor, v ktorom FEI UJS poskytuje vzde-

lávanie. 

8. Schematické znázornenie zloženia RZK FEI UJS je uvedené v Prílohe č. 1. 

 

Článok 4 

Členstvo v RZK FEI UJS 

1. Členstvo v RZK FEI UJS prerokúva a schvaľuje Vedecká rada FEI UJS na základe návrhu 

dekana. 

2. Pri navrhovaní a vymenovaní členov RZK FEI UJS sa dbá o to, aby bolo zabezpečené kva-

litné posudzovanie v oblastiach študijných a vedných odborov (8. Ekonómia a manažment, 

18. Informatika, 22. Matematika) zastúpených na fakulte. 

3. Funkčné obdobie členov RZK FEI UJS je štvorročné, v prípade študentov dvojročné. Členov 

vymenúva a odvoláva dekan po schválení Vedeckou radou FEI UJS. 

4. Členstvo v RZK FEI UJS je nezlučiteľné s funkciou rektora, dekana a členstvom v RZK 

UJS. 

6. Činnosť v RZK FEI UJS je čestné, dobrovoľné a nezastupiteľné. 

7. Členstvo v RZK FEI UJS môže zaniknúť pred uplynutím funkčného obdobia odvolaním 

dekanom, zmenou podmienok uvedených v ods. 3 až 7 článku 3, vzdaním sa funkcie alebo 

smrťou. 

8. O zmenách v plnení podmienok uvedených v ods. 3 až 7 článku 3, je povinný člen RZK FEI 

UJS písomne informovať predsedu RZK FEI UJS do 8 dní, v prípade predsedu RZK FEI 

UJS dekana FEI UJS. 

9. Vzdanie sa funkcie člena je účinné doručením písomného vyhlásenia cez podateľňu UJS (na 

papieri alebo elektronicky) o vzdaní sa funkcie predsedovi RZK FEI UJS. 

10. Člen RZK FEI UJS dbá na dôvernosť informácií týkajúcich sa posudzovania záležitostí, na 

ktorých sa podieľa. 
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Článok 5 

Zasadnutia Rady pre zabezpečovanie kvality FEI UJS 

 

1. Zasadnutie RZK FEI UJS zvoláva podľa potreby jej predseda, alebo ním poverený člen RZK 

FEI UJS. Zasadnutia RZK FEI UJS sú neverejné. 

2. Pred každým zasadnutím je členom RZK FEI UJS zaslaná pozvánka s programom a s pod-

kladmi najmenej 7 dní pred jeho konaním, ktorý navrhuje predseda RZK FEI UJS. 

3. Členovia RZK FEI UJS sú povinní zúčastňovať sa na rokovaniach RZK FEI UJS a plniť 

úlohy ňou prijaté. 

4. Dekan fakulty sa môže zúčastniť každého zasadnutia RZK FEI UJS. 

5. Predseda RZK FEI UJS môže na zasadnutia pozvať v prípade potreby aj ďalšie osoby. 

6. Člen RZK FEI UJS vykonáva svoju funkciu osobne a je pri výkone svojej funkcie nezávislý. 

7. Člen RZK FEI UJS sa nezúčastňuje rozhodovania RZK o záležitostiach týkajúcich sa ŠP, na 

tvorbe ktorých sa spolupodieľal. 

8. Zasadnutie RZK FEI UJS sa môže uskutočniť (vrátane hlasovania) za fyzickej prítomnosti 

členov alebo online, prostredníctvom videokonferencie. Menej závažné rozhodnutia môžu 

byť prijaté aj formou hlasovania per rollam bez diskusie. 

9. Podrobnosti rokovania a hlasovania RZK FEI UJS určuje Rokovací poriadok RZK FEI UJS, 

ktorý vypracuje a prijíma RZK FEI UJS. 

 

Článok 6 

Princípy a procesy schvaľovania a posudzovania materiálov v RZK FEI UJS 

 

1. Zaručí sa, že osoby posudzujúce študijný program boli iné ako osoby, ktoré pripravujú pred-

ložené materiály v súvislosti so študijnými programami a habilitačným a inauguračným ko-

naním. 

2. RZK FEI UJS vykonáva činnosti definované v čl. 2. v súlade s formalizovanými procesmi 

vnútorného systému zabezpečovania kvality na UJS. 

3. Pri vyjadrovaní sa o predložených návrhoch a materiálov a schvaľovaní predložených návr-

hov a materiálov sa zaručí nezávislé, nezaujaté, objektívne, odborne fundované, transpa-

rentné a spravodlivé posudzovanie podľa ustanovení podľa zákona o kvalite VŠ, zákonom 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Štandardmi 

pre študijný program vydanými Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo 

(ďalej len SAAVŠ), Štandardmi pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profe-
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sorov vydanými SAAVŠ, Štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysoko-

školského vzdelávania vydanými SAAVŠ, Metodikou na vyhodnocovanie štandardov vy-

danými SAAVŠ, vnútornými predpismi UJS a FEI UJS a Štatútom RZK FEI UJS. 

4. Materiály na prerokovanie/schválenie v RZK FEI UJS a návrhy študijných programov fa-

kulty predkladá dekan. 

5. Predseda RZK FEI UJS môže vyžiadať od dekana doplňujúce informácie alebo ďalší pod-

kladový materiál potrebný k zabezpečeniu činnosti RZK FEI UJS v súvislosti s posudzova-

ným študijným programom, úpravou študijného programu, zosúlaďovania študijných pro-

gramov, hodnotiacich správ, atď. 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento štatút bol prerokovaný v Kolégiu dekana FEI UJS dňa 14. 09. 2021, na zasadnutí 

Akademickým senátom FEI UJS dňa 07. 10. 2021, a nadobúda účinnosť dňom jeho schvá-

lenia Vedeckou radou FEI UJS dňa 29. 10. 2021. 

2. Zmeny a dodatky štatútu sa prerokujú v Kolégiu dekana FEI UJS a v Akademickom senáte 

FEI UJS pred ich schválením vo Vedeckej rade FEI UJS. 

3. Tento vnútorný predpis nahrádza Štatút Rady pre zabezpečenie kvality vzdelávania na FEI 

UJS zo dňa 11. 04. 2014, ktorý dňom nadobudnutia účinnosti tohto predpisu zaniká. 

 

V Komárne, 29. 10. 2021 

 

 

     ......................................................... 

     Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD. 

     dekan FEI UJS 

 

 

 

Príloha č. 1. Schematické znázornenie zloženia a zostavenia RZK FEI UJS



Príloha č. 1. 

 

 


