ÚTVAR SPLNOMOCNENCA VNÚTORNÉHO SYSTÉMU
KVALITY VZDELÁVANIA VŠD

ŠTATÚT

Sládkovičovo

Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
Tento štatút upravuje postavenie, úlohy, vzťahy a zodpovednosť Útvaru splnomocnenca
vnútorného systému kvality vzdelávania VŠD (ďalej ÚSVSKV VŠD) ako aj zásady činnosti,
organizačné zabezpečenie jeho činnosti a vzťahy k ostatným organizačným súčastiam vysokej,
s cieľom realizácie politiky vysokej školy v oblasti zabezpečovania vnútorných štandardov
kvality vysokoškolského vzdelávania.
Správna rada, s.r.o. a vedenie Vysokej školy Danubius verejne deklarujú svoje rozhodnutie
implementovať vnútorný systém kvality vzdelávania podľa zákona č. 269/2018 Z.z. z 11.
septembra 2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
Systém politiky zabezpečovania kvality na VŠD bol prijatý na zasadnutí Vedeckej rady VŠD
24.1.2020 a je podporovaný z centrálnej úrovne Správnej rady VŠD, s.r.o., rektorátu
a dekanátov jednotlivých fakúlt a organizačných útvarov vysokej školy.
Na základe rozhodnutia vedenia VŠD a Správnej rady VŠD, s.r.o. o začatí implementácie
systému kvality podľa vyššie uvedeného zákona, bol zriadený Útvar splnomocnenca
vnútorného systému kvality vzdelávania VŠD.
Čl. 2
Postavenie a členovia ÚSVSKV VŠD
USSKV VŠD je zodpovedný za problematiku rozvíjania systému kvality v znení zákona č.
269/2018 Z.z.. o zabezpečovaní vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania.
1. Primárnou činnosťou USVSKV VŠD je dohliadať na trvalé zlepšovanie kvality na
všetkých úrovniach VŠD. UVSKV VŠD je priamo podriadený Správnej rade VŠD,
s.r.o.
2. Splnomocnenca kvality, ktorým je obvykle rektor VŠD, menuje do funkcie predsedu
USVSKV Správna rada VŠD, s.r.o. Členov UVSSKV VŠD vymenováva predseda splnomocnenec USK. Členmi UVSKV VŠD sú spravidla dekani jednotlivých fakúlt,
prorektori, vedúci ďalších organizačných útvarov VŠD a kvestor Vysokej školy

Danubius.

USVSKV VŠD

môže mať aj externých členov najmä z radov

zainteresovaných strán, s ktorými VŠD spolupracuje.
3. Splnomocnenec kvality - predseda USVSKV VŠD

zodpovedá za svoju činnosť

predsedovi Správnej rady a externým kontrolným orgánom SAAVŠ.
4. Splnomocnenec USVSKV VŠD koordinuje svoju činnosť v zmysle zákona č. 269/2018
Z.z. ako aj zákona č. 131/2002 o vysokých školách.
Čl. 3
Hlavné úlohy USVSKV VŠD
USVSKV VŠD plní tieto hlavné úlohy pri zabezpečovaní vnútorného systému kvality:
 implementuje na základe návrhov jednotlivých súčastí VŠD základné nástroje na
dosiahnutie hlavného cieľa vnútorného systému kvality,


sleduje kontinuitu medzi učiteľom, vzdelávaním a výskumnou, projektovou a ďalšou
tvorivou činnosťou na vysokej škole,



analyzuje a navrhuje činnosti vyplývajúce zo stratégie dlhodobého rozvoja VŠD,



vytvára integrovaný vnútorný systém kvality VŠD na základe podkladov jednotlivých
súčastí VŠD,



rozdeľuje zodpovednosti súčastí VŠD v oblasti vnútorného zabezpečovania kvality,
navrhuje a kontroluje zapojenia študentov a iné zainteresované strany do vnútorného
systému kvality,



navrhuje spôsoby zavádzania, používania, monitorovania a prehodnocovania zásad
VŠD v oblasti zabezpečovania kvality,



monitoruje a pravidelne hodnotí (spravidla raz za rok) aktualizáciu štandardov kvality
prostredníctvom interných auditov,



navrhuje a kontroluje zabezpečovanie materiálnych, technických a informačných
zdrojov na podporu vzdelávania študentov zodpovedajúcich potrebám študijných
programov,



určuje zber, analýzu a používanie informácií potrebných na efektívne riadenie
uskutočňovania študijných programov,



zabezpečuje a kontroluje pravidelné zverejňovanie aktuálnych, objektívnych,
kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií o študijných programoch a ich
absolventoch.



v rámci lepšieho prepojenia pracovného trhu a vzdelávacieho systému komunikuje pri
tvorbe obsahu študijných programov a smerovaní vyučovacieho procesu s odborníkmi
z praxe ako aj so zamestnávateľmi,



kontroluje plnenie opatrení a určuje postupy na neustále zlepšovanie.
Čl. 4
Zasadnutia USVSKV VŠD



Zasadnutie USVSKV VŠD podľa potreby zvolá jej predseda alebo z jeho poverenia
podpredseda.



USVSKV VŠD je uznášaniaschopný, ak je prítomná aspoň 3/5 väčšina zo všetkých
členov.
Čl. 5
Vzťahy USVSKV VŠD k organizačným súčastiam VŠD

1. Pri svojej činnosti využíva USVSKV VŠD, stanoviská, podklady, rozbory a návrhy
jednotlivých organizačných súčastí VŠD a externých zainteresovaných strán.
2. Navrhuje, koordinuje a realizuje plnenie svojich úloh v súčinnosti s riadiacimi
pracovníkmi organizačných súčastí VŠD.
3. Predseda USVSKV VŠD spolupracuje s najvyšším správnym orgánom VŠD, ktorým
je Správna rada VŠD, s.r.o

Článok 6
Organizačná štruktúra USVSKV VŠD

Správna
rada VŠD,
s.r.o.

dekan FPJJ

dekan FVP a
VS

predseda

podpredseda

USVSKV VŠD

USVSKV VŠD

dekan FSŠ

Čl. 7

zainteresované

kvestor

strany

tajomník

Zmeny a doplnenia Štatútu USVSKV VŠD
Zmeny a doplnenia Štatútu USVSKV VŠD schvaľuje predseda Správnej rady na základe
návrhov predsedu a členov ÚSVSKV.
Čl. 8
Účinnosť a platnosť Štatútu USVVSKV VŠD
Tento Štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia predsedom Správnej rady VŠD, s.r.o.
Neoddeliteľnou súčasťou Štatútu je Zoznam členov USVSKV VŠD (príloha 1).

V Sládkovičove 15.1.2019

doc. Ing. Ďzalal Gasymov, CSc.
predseda Správnej rady VŠD
v.r.

Príloha č. 1

ZOZNAM ČLENOV
ÚTVARU SPLNOMOCNENCA VNÚTORNÉHO SYSTÉMU KVALITY
VZDELÁVANIA VŠD
Príloha k Štatútu USVSKV VŠD
prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.
predseda
doc. JUDr. Rastislav Funta, PhD. LLM
podpredseda

interní členovia:
prof. JUDr. Ján Králik, CSc., LLM. – dekan PFJJ VŠD
doc. PhDr. Petronela Šebestová, PhD., MPH
doc. PhDr et Mgr. Peter Ondria, PhD. – dekan VP a VSK VŠD
Ing. Rauf Gusejnov – člen Správnej rady VŠD
Beáta Podolská (tajomníčka USVSKV VŠD)

Študentská časť
Fakulta sociálnych štúdií
Martin Gablovský 2r Bc
Bc. Klaudia Grzná 1r Mgr
Fakulta práva Janka Jesenského
Boris Kapusta,

PhDr. Jana Šipoš
Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
Bc. Karin Pistovičová,
Timea Sojáková
Externí členovia zainteresovaných strán
Doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Doc. Ing. Jiří Dušek, PhD. – Vysoká škola evropských a regionálnich studií , České Budějovice
Prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD. - Univerzita Komenského, Bratislava
doc. PaedDr. Slavomír Laca, PhD. – Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha
JUDr. Daniel Širhal, MPH – zástupca generálneho tajomníka AZZZ SR
doc. Dr. Lyudmyla Golovko, Ph.D., - Právnická fakulta, Národná univerzita Ukrajiny
(NUBiP), Kyjev a Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
doc. JUDr. Václav Šmejkal , Ph.D., D.E.A., Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe

