
Zápis z hlasovania per rollam 

Programovej komisie študijného programu Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - 1. 
stupeň 

zo dňa 20. júla 2022 
 

Predsedníčka Programovej komisie študijného programu Rozvoj vidieka a vidieckeho 
turizmu - 1. stupeň prof. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD. požiadala členov Programovej 
komisie o vyjadrenie sa k predloženému materiálu formou per rollam s možnosťou 
„súhlasím“, „nesúhlasím“, „zdržal som sa hlasovania“: 

1. Stanovisko programovej komisie k Záverečnému zhrnutiu procesu hodnotenia 
študijných programov hodnotiteľmi na Fakulte európskych štúdií a regionálneho 
rozvoja SPU v Nitre (Príloha 1) 

 

Materiál bol členom Programovej komisie zaslaný e-mailovou formou dňa 13. júla 2022 

s tým, že svoje stanoviská majú zaslať najneskôr do 19. júla 2022. 

Počet členov Programovej komisie študijného programu Rozvoj vidieka a vidieckeho 
turizmu - 1. stupeň je 13, z toho sa hlasovania per rollam zúčastnilo 9 členov. 
 
Výsledok hlasovania: 
hlasovanie „súhlasím“:   9 
hlasovanie „nesúhlasím“:   0 
hlasovanie „zdržal som sa hlasovania“: 0  
 
Uznesenie  
Programová komisia študijného programu Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - 1. 

stupeň schválila Stanovisko programovej komisie k Záverečnému zhrnutiu procesu 

hodnotenia študijných programov hodnotiteľmi na Fakulte európskych štúdií a 

regionálneho rozvoja SPU v Nitre. 

 
 
 
V Nitre, 20. júla 2022 
 
 
 
Zapísal: 
 

Ing. Maroš Valach, PhD.       
v.r.        

 
 
 
 
 
 
Zápisnicu schválil:            prof. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD. 

predsedníčka Programovej komisie 
    v.r. 
 



Príloha 1:  

 

Stanovisko programovej komisie k Záverečnému zhrnutiu procesu hodnotenia 

študijných programov hodnotiteľmi na Fakulte európskych štúdií a regionálneho 

rozvoja SPU v Nitre 

 

 

Programová komisia prijíma nasledujúce stanoviská k pripomienkam uvedeným v správe 

Záverečné zhrnutie  procesu hodnotenia študijných programov hodnotiteľmi na Fakulte 

európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre, ktorá bola prerokovaná na zasadnutí 

Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania dňa 15. 6. 2022: 

 

Všeobecné pripomienky: 

Priebežne zosúlaďovať jednotlivé študijné programy s novým vysokoškolským zákonom, 

najmä čo sa týka dĺžky štúdia dennej aj externej formy oboch študijných programov. 

 

Stanovisko programovej komisie: Programová komisia akceptuje pripomienku. 

 

 

Bod 3. opisu študijného programu Uplatniteľnosť 

c) Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba) 

Pripomienky:  Aj keď sú stanoviská zamestnávateľov uvedené v prílohe 6, odporúčame ich v 

texte aspoň vymenovať. 

 

Stanovisko programovej komisie: Programová komisia akceptuje pripomienku, do opisu 

študijného plánu budú doplnení zamestnávatelia, ktorí poskytli stanovisko ku kvalite študijného 

programu. 

 

 

Bod 4. opisu študijného programu Štruktúra a obsah študijného programu 

c) Študijný plán  

Pripomienky: Vzhľadom na zameranie programu odporúčame zvážiť presun predmetu 

Strategické plánovanie a investičné projekty vo verejnej správe medzi výberové predmety. 

 

Stanovisko programovej komisie: Pripomienka sa týka 2. stupňa štúdia.  

 

 

Bod 4. opisu študijného programu Štruktúra a obsah študijného programu 

k) VŠ popíše pravidlá pre zachovanie aktuálnosti dosahovaných vedomostí, zručností a 

kompetentnosti a pre inovácie obsahu ŠP. 

Pripomienky: Túto časť odporúčame konkretizovať. Absentujú odkazy na dôkazy.  

 

Stanovisko programovej komisie: Programová komisia akceptuje pripomienku, uvedená časť 

opisu študijného programu bude dopracovaná.  

 



Bod 7. opisu študijného programu Personálne zabezpečenie študijného programu 

a) Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením 

funkcie a kontaktu).  

Pripomienka 1:  Osoby zodpovedné za uskutočňovanie ŠP musia byť na funkčnom mieste 

profesora, resp. docenta. Túto podmienku odporúčame v priebehu zosúlaďovania akceptovať. 

Táto osoba nenesie hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality 

študijného programu na inej vysokej škole alebo výskumnej inštitúcii v Slovenskej republike 

alebo v zahraničí (predložené čestné vyhlásenie).  

Pripomienka 2: Absentuje čestné vyhlásenie. 

 

Stanovisko programovej komisie: Pripomienka 1 - Programová komisia akceptuje 

pripomienku. Pripomienka 2 - Osoby nesúce hlavnú zodpovednosť za študijný program doložili 

čestné vyhlásenia. 

 

 

Bod 7. opisu študijného programu Personálne zabezpečenie študijného programu 

b) Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k 

predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl. 

Pripomienky:  Minimálne jedna osoba zabezpečujúca profilový predmet musí byť na funkčnom 

mieste profesora, resp. docenta. Túto podmienku odporúčame v priebehu zosúlaďovania 

akceptovať. 

 

Stanovisko programovej komisie: Programová komisia akceptuje pripomienku. 

 

Bod 7. opisu študijného programu Personálne zabezpečenie študijného programu 

g) Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a 

kontakt).  

Pripomienky:  Ideálne by bolo, ak by záujmy študentov zastupovali študenti študujúci na 

aktuálnom stupni. Zastupovanie študentov inžinierskeho stupňa študentom zo stupňa 

bakalárskeho je nelogické.  

 

Stanovisko programovej komisie: Zastupovanie záujmov študentov v programovej komisii je 

zabezpečené v zmysle článku 4, bod 10 Metodického pokynu 1/2021  – pre návrh, 

schvaľovanie, úpravu a zrušenie študijného programu. „Aspoň jeden člen Programovej komisie 

študijného programu je zástupca študentov, ktorý študuje v danom alebo súvisiacom študijnom 

programe a je študentom rovnakého alebo vyššieho stupňa štúdia ako študijný program, pre 

ktorý sa Programová komisia študijného programu zriaďuje.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bod 7. opisu študijného programu Personálne zabezpečenie študijného programu 

j) VŠ uvedie udržateľnosť personálneho zabezpečenia profilových predmetov študijného 

programu z hľadiska vekovej štruktúry učiteľov.  

Pripomienky:  Napriek skutočnosti, že nie je definovaná veková hranica osôb zabezpečujúcich 

profilové predmety, odporúčam v prípade „starších“ kolegov uviesť možnú alternatívu 

(existenciu možnej náhrady) 

 

Stanovisko programovej komisie: Profilové predmety zabezpečujú pedagógovia spĺňajúci 

požadované kritériá.  

 

 

 

Nitra, 12. júla 2022 

prof. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD. 
predsedníčka Programovej komisie 
v.r. 

 
 

 


