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Článok 1 
Úvod 

 
1. Metodické usmernenie na periodické hodnotenie študijných programov (ďalej len 

„ŠP“) na UCM v Trnave (ďalej len ako „metodické usmernenie) je: 
- súčasťou Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania na UCM v Trnave (ďalej len „VSK“), 
- v súlade s Metodikou na vyhodnocovanie štandardov Slovenskej akreditačnej 

agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „SAAVŠ“1),  
- určené na prvé periodické hodnotenie ŠP na UCM - vyhodnotenie súladu 

nových alebo uskutočňovaných ŠP na UCM so štandardmi pre ŠP2 SAAVŠ3 a na 
UCM4, 

- určené na nasledujúce periodické hodnotenia ŠP na UCM. 
2. Metodické usmernenie je určené: 

- primárne členom Rady pre vnútorné hodnotenie kvality UCM (ďalej len „RVHK“) 
a členom dočasných pracovných skupín pri RVHK na posúdenie ŠP na UCM, 

- sekundárne členom Rady kvality (ďalej len „RK“) súčasti UCM a členom Rady 
pre študijný program (ďalej len „RŠP“), resp. skupinám na vytvorenie, alebo 
úpravu ŠP na UCM. 

3. RVHK je poradným orgánom rektora. Vytvorenie, kompetencie, zodpovednosť 
a právomoci RVHK vymedzuje Štatút RVHK UCM v Trnave5. Činnosť RVHK definuje 
Rokovací poriadok RVHK6.  

4. Dočasná pracovná skupina je štruktúrou RVHK. Vytvorenie, kompetencie, 
zodpovednosť a právomoci RVHK vymedzujú Zásady vytvárania Zoznamu 
posudzovateľov a dočasných pracovných skupín pri RVHK na UCM7. Činnosť 
dočasnej pracovnej skupiny definuje Smernica o vytváraní, úprave a schvaľovaní 
študijných programov, odborov habilitačného konania a inauguračného konania 
a podávanie žiadostí na SAAVŠ8 a Smernica na zosúladenie študijných programov 
a odborov habilitačných konaní a inauguračných konaní na UCM9.  

5. RK súčasti UCM je poradným orgánom osoby zodpovednej za súčasť UCM 
(dekana/riaditeľa). Vytvorenie, kompetencie, zodpovednosť, právomoci a činnosť 
vymedzuje Štatút RK súčasti UCM v Trnave10. 

 
1 https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Metodika-na-vyhodnocovanie-standardov.pdf 
2 https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/Standardy-pre-studijny-program-2.pdf 
3 https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/Standardy-pre-habilitacne-konanie-a-inauguracne-
konanie-1-1%20(1).pdf 
4 https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/vnutorny_system_zabezpecovania_kvality.pdf 
5 https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/2021-39-
Statut_Rady_kvality_sucasti_Univerzity_sv._Cyrila_a_Metoda_v_Trnave.pdf 
6 https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/rokovaci_poriadok_RVHK.pdf 
7 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/Z%C3%A1sady%20vytv%C3%A1rania%20zoznamu%20pos
udzovate%C4%BEov%20a%20do%C4%8Dasn%C3%BDch%20pracovn%C3%BDch%20skup%C3%ADn%20pri%20Rade%2
0pre%20vn%C3%BAtorn%C3%A9%20hodnotenie%20kvality%20na%20UCM.pdf  
8 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/ŠP/Smernica_o_vytvarani,_uprave_a_schvalovani_studijnych
_programov.pdf 
9 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/ŠP/Smernica_na_zosuladenie_studijnych_programov_a_odb
orov.pdf 
10 https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/2021-39-
Statut_Rady_kvality_sucasti_Univerzity_sv._Cyrila_a_Metoda_v_Trnave.pdf 



6. RŠP je štruktúrou VSK UCM. Vytvorenie, kompetencie, zodpovednosť, právomoci 
a činnosť RŠP vymedzuje Štatút RŠP na UCM v Trnave11. 

7. Metodické usmernenie poskytuje informácie o postupoch posudzovania, na 
vypracovanie „Správy o plnení štandardov a kritérií na ŠP“ a postupoch 
na prerokovanie tejto správy.  

 
 

Článok 2 
Posudzovateľ 

 
1. Posudzovateľ je člen dočasnej pracovnej skupiny. 
2. Posudzovateľ vyhodnocuje plnenie štandardov a opravných opatrení expertným 

posudzovaním najmä z podkladov k žiadosti UCM o posúdenie, z iných dostupných 
údajov, prostredníctvom konzultácií so zainteresovanými osobami, prípadne z 
informácií získaných návštevou UCM (posudzovanie na mieste)12.  

3. Posudzovateľ v procese vyhodnocovania plnenia štandardov a opravných opatrení 
skúma a vyhodnocuje dôkazy plnenia, čiastočného plnenia alebo neplnenia 
štandardov na UCM.  

4. Posudzovateľ môže v priebehu svojej činnosti žiadať od UCM doplňujúce 
informácie, podklady či dôkazy, alebo požiadať o nahliadnutie do dokumentácie 
iných informačných zdrojov, o sprístupnenie písomných častí overovania výstupov 
vzdelávania, záverečných prác študentov UCM, požiadať o stretnutie so 
zainteresovanými osobami a pod.  

5. Činnosť dočasnej pracovnej skupiny vedie a koordinuje predseda dočasnej 
pracovnej skupiny/spravodajca. 

6. Predseda dočasnej pracovnej skupiny/spravodajca je spravidla člen RVHK.  
7. Členovia dočasnej pracovnej skupiny svoje otázky, pripomienky, požiadavky 

vzťahujúce sa k posudzovaniu adresujú predsedovi dočasnej pracovnej skupiny, 
ktorý v prípade potreby komunikuje s tajomníkom RVHK. 

8. Tajomník RVHK zabezpečuje prístup členov dočasných pracovných skupín 
k predloženým aj vyžiadaným podkladom na hodnotenie a vybavuje iné relevantné 
požiadavky. 

9. Primárnym zdrojom zdokumentovaných informácií o posudzovanom ŠP je 
SharePoint UCM. Prístup posudzovateľom k príslušným neverejným častiam 
SharePointu UCM zabezpečuje tajomník RVHK prostredníctvom vedúceho Centra 
informačno-komunikačných technológií (ďalej len „CIKT“) v zmysle Usmernenia 
k SharePoint UCM13. Ďalšími zdrojmi získania informácií sú webové sídlo UCM, 
súčastí UCM (fakulty/inštitútu) a pracoviska, kde sa posudzovaný ŠP uskutočňuje.  

10. Predseda dočasnej pracovnej skupiny môže posudzovanie ŠP a vypracovávanie 
Správy o plnení štandardov a kritérií na ŠP rozdeliť a príslušné oblasti delegovať 
podľa štruktúry dočasnej pracovnej skupiny tak, aby sa zabezpečilo, že všetky 
štandardy budú posúdené odborne a kompetentne. Delegovanie môže 
zohľadňovať, či je člen dočasnej pracovnej skupiny expert z akademického 
prostredia, zamestnávateľ, študent, alebo absolvent, či iná zainteresovaná strana.  

 
11 https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/2021-40-
Statut_Rady_pre_studijny_program_na_Univerzite_sv._Cyrila_a_Metoda_v_Trnave.pdf 
12 V prípade objektívnych prekážok posudzovania na mieste (napr. epidemiologických opatrení) posudzovateľ môže využiť 
postupy posudzovania na diaľku.  
13 https://ucmtt.sharepoint.com/:w:/r/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1CDF3C54-8015-44D3-9EC4-
A4971E0B74F0%7D&file=Usmernenie%20k%20SharePoint%20UCM.docx&action=default&mobileredirect=true 



11. Výsledkom posudzovania ŠP dočasnou pracovnou skupinou je spoločné 
vypracovanie Správy o plnení štandardov a kritérií na ŠP posudzovaného ŠP. 
 

 
Článok 3 

Posudzovanie predložených podkladov, dostupných údajov a informácií 
 

1. Posudzovateľ začína činnosť preskúmaním žiadosti a podkladov žiadosti.  
2. Posudzovateľ skúma samohodnotenie plnenia jednotlivých štandardov a odkazy na 

zodpovedajúce dôkazy (politiky, štruktúry, procesy, postupy, záznamy, systémy, 
zoznamy, opisy priestorov, databáz a pod.) v podkladoch k žiadosti, najmä vo 
vnútornej hodnotiacej správe a opise ŠP.  

3. Konkrétne dôkazy UCM poskytuje posudzovateľovi a členom RVHK 
prostredníctvom akreditačného spisu ŠP a príslušných zdokumentovaných 
informácií ako odkaz na verejne dostupné, alebo sprístupnené elektronické 
dokumenty (napr. úložisko SharePoint UCM, register evidencie publikačnej 
činnosti UCM, register evidencie projektovej činnosti a pod.), prípadne ako prílohu, 
alebo fyzicky v prípade posudzovania na mieste.  

4. Posudzovateľ a členovia RVHK môžu overovať relevantné informácie v príslušných 
registroch (študentov, zamestnancov, záverečných a kvalifikačných prác, 
evidencie publikačnej činnosti, evidencie umeleckej činnosti, študijných odborov, 
študijných programov a iných registroch a databázach), prípadne nimi hodnotenie 
doplniť.  

5. Posudzovateľ a členovia RVHK môžu k podkladom konania vyhľadávať a dopĺňať aj 
ďalšie dostupné údaje a informácie relevantné k predmetnému konaniu.  

 
 

Článok 4 
Posudzovanie na mieste a konzultácie so zainteresovanými osobami 

 
1. Posudzovateľ, dočasná pracovná skupina alebo členovia RVHK sa oboznamujú so 

všetkými predloženými podkladmi, dostupnými alebo sprístupnenými údajmi 
a informáciami o ŠP, predovšetkým prostredníctvom SharePoint UCM. V prípade, 
že tieto podklady bude posudzovateľ, dočasná pracovná skupina, alebo členovia 
RVHK považovať za nedostatočné na posúdenie plnenia všetkých štandardov pre 
ŠP, môžu požiadať o posudzovanie na mieste.  

2. V spolupráci so zástupcami žiadateľa o posúdenie (príslušnej súčasti UCM) sa 
vypracuje plán posudzovania na mieste. Plán posudzovania na mieste je časový a 
vecný program činností posudzovateľa, dočasnej pracovnej skupiny, členov RVHK, 
zástupcov žiadateľa a zástupcov zainteresovaných strán počas posudzovania na 
konkrétnom pracovisku UCM. 

3. Predseda dočasnej pracovnej skupiny môže v odôvodnených prípadoch počas 
posudzovania na mieste plán upraviť.  

4. Posudzovanie na mieste na pracovisku uskutočňujúcom posudzovaný ŠP dočasná 
pracovná skupina vykonáva predovšetkým počas realizácie vzdelávacích činností.  

5. Počas posudzovania na mieste UCM poskytuje:  
a) súčinnosť (prítomnosť zástupcov vedenia pracoviska,  osôb zodpovedných za 

VSK, osôb zodpovedných za ŠP, učiteľov, študentov, administratívneho 
personálu, externé zainteresované strany, najmä absolventov, 



zamestnávateľov, partnerov z praxe a ďalších účastníkov posudzovania podľa 
plánu posudzovania na mieste), 

b) prístup posudzovateľov a členov RVHK do priestorov pracoviska, k záznamom 
UCM, vrátane spisov študentov, zamestnancov, učiteľov, výskumných a 
umeleckých pracovníkov a záznamov o vzdelávaní, prístup do informačných 
systémov a databáz, účasť na prebiehajúcich vzdelávacích činnostiach, 
sprístupnenie písomných častí overovania vedomostí (skúšok), zadaní a 
vypracovaní záverečných prác atď., 

c) vhodné priestory pre prácu a vedenie rozhovorov s účastníkmi posudzovania.  
7. Po ukončení posudzovania na mieste dočasná pracovná skupina vyhodnotí 

poznatky a záznamy posudzovania, sumarizuje dobrú prax a zistenia nesúladu 
pracoviska a súvisiace dôkazy. Záverečného stretnutia sa zúčastňujú zástupcovia 
súčastí UCM a pracoviska, spravidla aj osoby zodpovedné za VSK UCM, osoby 
zodpovedné za ŠP a zástupca študentov z pracoviska.  

8. Na záverečnom stretnutí posudzovania na mieste predseda dočasnej pracovnej 
skupiny spravidla zhrnie priebeh, stručne prezentuje čiastkové zistenia 
posudzovania, poskytne možnosť vyjadriť sa zástupcom pracoviska k 
prezentovaným čiastkovým zisteniam, informuje o ďalšom postupe, ak je to 
potrebné, požiada o vyhotovenie kópií záznamov preukazujúcich významné 
zistenia dočasnej pracovnej skupiny.  

9. Po ukončení návštevy na mieste dočasná pracovná skupina vypracuje Správu 
o plnení štandardov a kritérií na ŠP.  

10. Ak UCM neposkytne potrebnú súčinnosť posudzovateľovi, dočasnej pracovnej 
skupine alebo členom RVHK, bude to RVHK považovať za nesplnenie povinnosti 
podľa § 20 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov a zohľadní túto skutočnosť pri vyhodnocovaní plnenia štandardov.  

11. Dočasná pracovná skupina neposkytuje UCM konkrétne riešenia alebo 
poradenstvo. Prípadné odporúčania súvisiace so zisteniami dočasná pracovná 
skupina uvedie po posúdení pracoviska a ŠP priamo v Správe o plnení štandardov 
a kritérií na ŠP. 

Článok 5 
Rozsah preverovania a výber vzorky 

 
1. Ak rozsah dokumentácie alebo skutočností rovnakého charakteru, ktoré je 

potrebné preveriť je príliš veľký a pre dostatočné ubezpečenie sa o plnení 
štandardov postačuje aj menší rozsah preverovaní, môže posudzovateľ, alebo 
členovia RVHK na zvýšenie efektívnosti posudzovania preverovať len časť – vzorku 
príslušnej dokumentácie, záznamov, študentov, alebo iných skutočností. Je 
potrebné zabezpečiť, aby výsledky poskytli čo najreálnejší obraz o úrovni súladu so 
štandardmi ŠP alebo politikami VSK UCM.  

2. Posudzovateľ, alebo členovia RVHK vyberajú vzorky z celého rozsahu skúmaných 
záznamov vrátane hraničných výskytov (napr. študenti s priemerným, najlepším aj 
najhorším hodnotením).  

3. V prípade zistenia nedostatku, resp. nesúladu sa výber vzorky prispôsobí 
a preskúmava sa, či:  
a)  ide o individuálne zlyhanie, alebo opakujúci sa systémový nedostatok,  
b)  zistený nedostatok má alebo nemá vplyv na kvalitu a výstupy vzdelávania.  

 
 



Článok 6 
Vypracovávanie Správy o plnení štandardov a kritérií na ŠP 

 
Správa o plnení štandardov a kritérií na ŠP je koncipovaná tak, aby posudzovateľ 
vyhodnotil zdokumentované informácie o študijnom programe z hľadiska plnenia 
štandardov pre študijný program SAAVŠ14 a kritérií uvedených v metodike SAAVŠ na 
vyhodnocovanie štandardov pre študijný program15.  
 

Formulár: Správa o plnení štandardov a kritérií na študijný program16 
 
Časť A: Informácie o študijnom programe 
Fakulta/inštitút  
Študijný odbor  
Názov programu  
Stupeň štúdia  
Akademický titul  Bc.  Mgr.  Ing.  PhD. 
Forma štúdia  denná  externá 
Jazyk   
Miesto poskytovania  

Posudzovateľ tu hodnotí správnosť a úplnosť informácií. 
 
Dôkaz:  

- Opis ŠP, časť 1 
 
 
Časť B: Posúdenie plnenia štandardov a kritérií SAAVŠ na študijný program 
 
Posúdenie štandardu ŠP 2  Návrh nového študijného programu a návrh úpravy 
študijného programu 
 
SP 2.1 Návrh nového študijného programu alebo návrh úpravy študijného programu je 
spracovaný a predložený v súlade s formalizovanými procesmi vnútorného systému 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania vysokej školy (ďalej len „vnútorný 
systém“). Ak vysoká škola nemá vnútorný systém schválený, pravidlá zabezpečovania 
kvality sú uvedené priamo v príslušnom návrhu. 
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené  - 
- 
- 

 
14 https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/Standardy-pre-studijny-program-2.pdf 
15 https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/Metodika-na-vyhodnocovanie-stadardov-uplne-
znenie-v-zneni-zo-dna-18.-2.-2021-schvalene-VR-SAAVS-rr%20(1).pdf 
16 Príloha_06a_Sprava_o_plneni_standatdov_a_kriterii_na_SP_UCM dostupná na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/:w:/r/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6A0535AB-430D-4970-91C9-
EC340E639FD0%7D&file=Priloha_06a_Sprava_o_plneni_standardov_a_kriterii_na_SP_UCM.docx&action=default&mo
bileredirect=true 



 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 
nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

 

 
Formalizované procesy VSK UCM sú definované v:  

- Vnútorný systém zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM, 
dostupné na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/vnutorny_sys
tem_zabezpecovania_kvality.pdf 

- Štatút RVHK: 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/Statut_RVKH.
pdf 

- Rokovací poriadok RVHK: 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/rokovaci_pori
adok_RVHK.pdf 

- Štatút Rady kvality na súčasti UCM, dostupné na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/2021-39-
Statut_Rady_kvality_sucasti_Univerzity_sv._Cyrila_a_Metoda_v_Trnave.p
df 

- Štatút Rady pre študijný program na UCM, dostupné na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/2021-40-
Statut_Rady_pre_studijny_program_na_Univerzite_sv._Cyrila_a_Metoda_
v_Trnave.pdf 

- Postup pri zosúlaďovaní, dostupný na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/:w:/r/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7
B72D98966-1CB2-493C-A259-
7205CB9C3295%7D&file=Priloha_01_Postup_pri_zosuladovani_SP_a_OHIK
_na_UCM.docx&action=default&mobileredirect=true 

- Zásady vytvárania Zoznamu posudzovateľov a dočasných pracovných skupín 
pri RVHK na UCM, dostupné na:  
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/Z%C3%A1sady
%20vytv%C3%A1rania%20zoznamu%20posudzovate%C4%BEov%20a%20do
%C4%8Dasn%C3%BDch%20pracovn%C3%BDch%20skup%C3%ADn%20pri%
20Rade%20pre%20vn%C3%BAtorn%C3%A9%20hodnotenie%20kvality%20na
%20UCM.pdf  

- Smernica o vytváraní, úprave a schvaľovaní študijných programov, odborov 
habilitačného konania a inauguračného konania a podávanie žiadostí na SAAVŠ, 
dostupné na:  
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/ŠP/Smernica_o_vy
tvarani,_uprave_a_schvalovani_studijnych_programov.pdf vrátane 
formulárov dostupných na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/SitePages/Domov.aspx?RootFolder=%2FZdiel
ane%20dokumenty%2FŠP%2Fformuláre%20ŠP&FolderCTID=0x012000275646
FD84431E408B42883422FB9FF0&View=%7BA0F24F7E%2D531A%2D4E58%2D8
87B%2DA7089F6BD449%7D 

- Smernica na zosúladenie študijných programov a odborov habilitačných konaní 
a inauguračných konaní na UCM, dostupné na:  



https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/ŠP/Smernica_na_z
osuladenie_studijnych_programov_a_odborov.pdf 

 
 

Dôkaz:  
- Vnútorná hodnotiaca správa (ďalej len „VHS“) ŠP, časť 2.1  
 

1. Akreditačný spis ŠP:  
- Návrh na vytvorenie nového ŠP, alebo Návrh na vytvorenie novej ucelenej časti 

ŠP, alebo Návrh na vytvorenie nového študijného programu podľa nariadenia 
vlády 296/2010 z. z. pre zdravotnícke povolania, alebo Návrh na úpravu ŠP 

- Zoznam učiteľov 
- Pracovná kapacita a záťaž učiteľa 
- Informačný list predmetu (ďalej len „ILP“) 
- Odporúčaný študijný plán ŠP 
- Ciele a výstupy vzdelávania 
- Opis ŠP 
- Vnútorná hodnotiaca správa (VHS) ŠP 
- Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby (ďalej len „VUPCH“) 
- charakteristika výstupu tvorivej činnosti (ďalej len „VTC“) 
 

2. Zdokumentované informácie o ŠP: 
 

a) Fáza vytvárania, úpravy, zosúladenia ŠP: 
- Menovacie dekréty skupine osôb/RŠP, alebo iný dôkaz 

o vytvorení/schválení RŠP   
- Súhlas zainteresovanej strany ŠP 
- Súhlas dotknutej osoby 
- Správa o hodnotení ŠP zainteresovanou stranou 
- Stanovisko osoby zodpovednej za kvalitu a rozvoj ŠP 

k pripomienkam zainteresovaných strán 
- Zápisnica zo zasadnutia RŠP/skupiny osôb, príp. ďalšie dokumenty 

o procese vytvárania, úpravy, zosúladenia ŠP na pracovisku 
- Žiadosť vedúceho pracoviska osobe zodpovednej za súčasť 

UCM (dekan/riaditeľ) na posúdenie vytvorenia, úpravy, zosúladenia 
ŠP 

 
b) Fáza posúdenia vytvorenia, úpravy, zosúladenia ŠP na úrovni súčasti UCM 

- Žiadosť osoby zodpovednej za súčasť UCM o posúdenie vytvorenia, 
úpravy, zosúladenia ŠP v RK na súčasti UCM 

- Správa o plnení štandardov a kritérií na ŠP v RK 
- Zápisnica z rokovania/uznesenie RK o ŠP 
- Vyjadrenie predsedu RK osobe zodpovednej za súčasť UCM 

o odporučení/neodporučení predložiť ŠP rektorovi UCM 
k ďalšiemu konaniu 

- Žiadosť osoby zodpovednej za súčasť UCM rektorovi UCM 
o posúdenie vytvorenia, úpravy, zosúladenia ŠP 

 
c) Fáza posúdenia vytvorenia, úpravy, zosúladenia ŠP na úrovni UCM   



- Žiadosť rektora UCM predsedníčke RVHK o posúdenie vytvorenia, 
úpravy a zosúladenia ŠP. Vyjadrenie prorektora pre vzdelávanie 
o úplnosti ŠP a zdokumentovaných informácií o ŠP. 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak predložený spis a príslušné zdokumentované 
informácie sú kompletné. 
 
 
 
SP 2.2. Študijný program je spracovaný v súlade s poslaním a strategickými cieľmi 
vysokej školy, určenými v dlhodobom zámere vysokej školy. 
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Strategické ciele UCM sú definované v Dlhodobom zámere UCM na roky 2021-2026, ktorý 
je dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/dokumenty/dlohodoby_zamer_rozvoja_2021-2026.pdf 
Poslanie UCM je definované v Štatúte UCM, ktorý je dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/statut_ucm_2020.pdf  
 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 2.2 
 

Štandard možno považovať za splnený, ak ŠP svojím zameraním, stupňom a odborom je 
v súlade so strategickými cieľmi a poslaním UCM a tento súlad je v časti 2.2 VHS ŠP 
jasne a zrozumiteľne vyargumentovaný.  
 
SP 2.3. Sú určené osoby zodpovedné za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečovanie 
kvality študijného programu.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Usmernenie rektora č. 3/2021 Na určenie osoby majúcej hlavnú zodpovednosť za kvalitu 
a rozvoj ŠP a odboru habilitačného a inauguračného konania (ďalej len „OHIK“) a na 



vytváranie skupín osôb zabezpečujúcich profilové predmety ŠP a kvalitu a rozvoj OHIK na 
UCM je dostupné na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/2021-3-
Usmernenie_rektora_3_urcenie_osoby_%20majucej_hlavnu_zodpovednost_za_kvalit
u_a_rozvoj_SP_a_OHIK.pdf 
 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť SP 2.3 
- Opis ŠP, časť 7 
- Webové sídlo pracoviska, na ktorom sa uskutočňuje ŠP, časť o personálnom 

zložení  
- Portál VŠ, dostupný na: https://www.portalvs.sk/regzam/ 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak osoby zodpovedné za uskutočňovanie, rozvoj 
a zabezpečovanie kvality študijného programu sú ustanovené na týždenný pracovný 
čas na príslušných funkčných miestach podľa evidencie v Portáli VS, v počte a kvalite 
definovanej v Usmernení rektora č. 3/2021. 
 
 
 
 
 
SP 2.4. Do prípravy návrhu študijného programu sú zapojení študenti, zamestnávatelia 
a ďalšie zainteresované strany.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Štatút Rady pre študijný program na UCM je dostupný na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/2021-40-
Statut_Rady_pre_studijny_program_na_Univerzite_sv._Cyrila_a_Metoda_v_Trnave.
pdf 
Smernica o vytváraní, úprave a schvaľovaní študijných programov, odborov habilitačného 
konania a inauguračného konania a podávanie žiadostí na SAAVŠ, dostupné na:  
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/ŠP/Smernica_o_vytvarani,_u
prave_a_schvalovani_studijnych_programov.pdf vrátane formulárov dostupných na:  
https://ucmtt.sharepoint.com/SitePages/Domov.aspx?RootFolder=%2FZdielane%20do
kumenty%2FŠP%2Fformuláre%20ŠP&FolderCTID=0x012000275646FD84431E408B42883
422FB9FF0&View=%7BA0F24F7E%2D531A%2D4E58%2D887B%2DA7089F6BD449%7D 
Smernica na zosúladenie študijných programov a odborov habilitačných konaní 
a inauguračných konaní na UCM, dostupné na:  
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/ŠP/Smernica_na_zosuladeni
e_studijnych_programov_a_odborov.pdf 



 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 2.4 
- Opis ŠP, časť 2c, 3c, 7g, 8d, 10  
- Menovacie dekréty skupine osôb/RŠP, alebo iný dôkaz o vytvorení (schválení) 

RŠP   
- Súhlas zainteresovanej strany ŠP 
- Súhlas dotknutej osoby 
- Správa o hodnotení ŠP zainteresovanou stranou 
- Stanovisko osoby zodpovednej za kvalitu a rozvoj ŠP k pripomienkam 

zainteresovaných strán 
- Zápisnica zo zasadnutia RŠP/skupiny osôb, príp. ďalšie dokumenty o procese 

vytvárania, úpravy, zosúladenia ŠP na pracovisku 
 
Štandard možno považovať za splnený, ak podľa dôkazov a časti 2.4 VHS ŠP je zrejmé 
aktívne zapojenie sa študentov, zamestnávateľov a ďalších zainteresovaných strán do 
prípravy návrhu vytvorenia, úpravy, alebo zosúladenia ŠP. 
 
SP 2.5. Študijný program je priradený k študijnému odboru a je zdôvodnená miera jeho 
obsahovej zhody s príslušným študijným odborom. V prípade študijných programov v 
kombinácii dvoch študijných odborov alebo ak ide o interdisciplinárne štúdiá, je 
študijný program priradený k príslušným študijným odborom a je zdôvodnená miera 
jeho obsahovej zhody s príslušnými študijnými odbormi.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Sústava študijných odborov v SR vrátane opisu a nosných tém jadra študijného odboru je 
dostupná na: https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory 
 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 2.5 
- Opis ŠP, časti 2, 3, 4 
- Odporúčaný študijný plán ŠP 
- Ciele a výstupy vzdelávania 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak podľa dôkazov je miera obsahovej zhody ŠP 
s príslušným študijným odborom/resp. odbormi primeraná priradeniu a dostatočne 
zdôvodnená. 
 
SP 2.6. V študijnom programe je jasne špecifikovaná a komunikovaná úroveň 
kvalifikácie, ktorú získavajú študenti jeho úspešným absolvovaním, pričom kvalifikácia 
zodpovedá príslušnej úrovni vzdelania podľa kvalifikačného rámca.  



 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Slovenský kvalifikačný rámec a Národná sústava kvalifikácií dostupné na: 
https://www.minedu.sk/slovensky-kvalifikacny-ramec-a-narodna-sustava-
kvalifikacii/ 
Národná klasifikácia vzdelania dostupná na: 
https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf 
Priraďovacia správa Slovenského kvalifikačného rámca k Európskemu kvalifikačnému 
rámcu dostupná na: https://www.minedu.sk/data/att/15013.pdf 
Katalóg Slovenského kvalifikačného rámca je dostupný na: 
https://www.kvalifikacie.sk/katalog-skkr 
 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 2.6 
- Opis ŠP, časti 2 a 3 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je v príslušných častiach akreditačného spisu 
ŠP jasne špecifikovaná a komunikovaná úroveň kvalifikácie, ktorú získajú študenti jeho 
absolvovaním. Kvalifikácia zodpovedá príslušnej úrovni vzdelania podľa kvalifikačného 
rámca. 
 
SP 2.7.  V študijnom programe je jasne špecifikovaný profil absolventa, pričom v jeho 
rámci sú prostredníctvom deskriptorov vymedzené a komunikované výstupy 
vzdelávania, ktoré sú verifikovateľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, 
príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného 
študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých ich absolventi 
získajú vysokoškolské vzdelanie.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Poslanie UCM je definované v Štatúte UCM, dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/statut_ucm_2020.pdf 



Oblasť poznania príslušného študijného odboru (ďalej len „ŠO“) je definovaná v Sústave 
študijných odborov v SR, ktorá je dostupná na: https://www.portalvs.sk/sk/studijne-
odbory 
 
Dôkaz: 

- Opis ŠP, časti 2 a 3 
- VHS ŠP, časť 2.7 

 
Štandard možno považovať za splnený: 

- ak je ŠP v uvedených častiach Opisu ŠP a VHS jasne špecifikovaný profil 
absolventa,  

- ak v rámci profilu absolventa sú prostredníctvom deskriptorov vymedzené 
a komunikované výstupy vzdelávania,  

- ak výstupy vzdelávania sú verifikovateľné, 
- ak zodpovedajú poslaniu UCM, príslušnému kvalifikačnému rámcu a oblasti 

poznania podľa príslušného ŠO. 
 
SP 2.8. Výstupy vzdelávania a kvalifikácia získaná absolvovaním študijného programu 
napĺňa sektorovo-špecifické odborné očakávania na výkon povolania. V študijnom 
programe sú indikované povolania, na výkon ktorých je potrebná získaná kvalifikácia. 
Tieto skutočnosti sú potvrdené vyjadreniami relevantných externých 
zainteresovaných strán alebo súhlasným stanoviskom právnickej osoby uvedenej v 
opise príslušného študijného odboru, ak si to opis vyžaduje, alebo súhlasným 
stanoviskom príslušného ministerstva na uskutočňovanie študijného programu, ak ide 
o štátnu vysokú školu, resp. o kvalifikáciu pre výkon regulovaných povolaní.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Sústava študijných odborov vrátane príslušných indikovaných povolaní a kvalifikačných 
požiadaviek je dostupná na: https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory?from=menu1 
 
Dôkaz:  

- Opis ŠP, časť 2b a 3 
- VHS ŠP, časť 2.8 
- Správa o hodnotení ŠP zainteresovanou stranou, alebo súhlasné stanovisko 

právnickej osoby uvedenej v opise príslušného študijného odboru, ak si to opis 
vyžaduje, alebo súhlasné stanovisko príslušného ministerstva na 
uskutočňovanie ŠP (kvalifikácia pre výkon regulovaných povolaní). 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak informácie v dôkazoch sú v súlade so 
sektorovo-špecifickými odbornými očakávaniami na výkon povolania, povolania sú 



v ŠP indikované a zabezpečenie získania kvalifikácie je potvrdené príslušnými 
subjektmi (externá zainteresovaná strana, právnická osoba, príslušné ministerstvo). 
 
SP 2.9. Odborný obsah, štruktúra a sekvencia profilových študijných predmetov a 
ďalších vzdelávacích činností študijného programu a podmienky na úspešné ukončenie 
štúdia umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania uvedených v profile absolventa a 
zaručujú prístup k aktuálnym vedomostiam, zručnostiam a kompetentnostiam, vrátane 
prenositeľných spôsobilostí, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť 
využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v 
demokratických spoločnostiach. V prípade profesijne orientovaných bakalárskych 
študijných programov je obsah študijného programu zostavený tak, aby umožňoval 
dosiahnuť zamestnávateľmi očakávané výstupy vzdelávania s akcentom na rozvoj 
praktických profesijných zručností v príslušnom odvetví hospodárstva alebo 
spoločenskej praxe.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Absolventi UCM dostupné na: https://www.ucm.sk/sk/absolventi-ucm/  
Alumni klub UCM: v štádiu budovania 
Významní absolventi UCM dostupné na: https://www.ucm.sk/sk/vyznamni-
absolventi/ 
Študijný poriadok UCM je dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf 
Smernica o doktorandskom štúdiu je dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021-42-
Smernica_o_doktorandskom_studiu_Univerzity_sv._Cyrila_a_Metoda_v_Trnave.pdf 
 
Dôkaz: 

- Opis ŠP, časť 2b, 3 
- VHS ŠP, časť 2.9 
- Študijný plán 
- Aktivity pracoviska, na ktorom sa uskutočňuje ŠP (odborné podujatia, 

konferencie, súťaže, workshopy, iné vzdelávacie a tvorivé aktivity) dostupné 
na webovom sídle pracoviska 

- Odkazy na monitorovanie a vyhodnocovanie: úspešnosť a uplatniteľnosť 
absolventov v praxi dostupné na webovom sídle súčasti UCM/pracoviska 
uskutočňovania 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak dôkazy umožňujú a zaručujú plnenie profilu 
absolventa a dosahovanie výstupov vzdelávania a výstupy vzdelávania môžu byť využité 
v kariérnom uplatnení absolventa. V prípade profesijne orientovaného ŠP dôkazy plnia 



zamestnávateľmi očakávané výstupy vzdelávania s akcentom na príslušné profesijné 
zručnosti. 
 
SP 2.10 Študijný program má stanovenú štandardnú dĺžku štúdia, určenú pracovnú 
záťaž pre jednotlivé študijné predmety vyjadrenú v ECTS11 kreditoch a počet hodín 
kontaktnej výučby s výnimkou, ak to nevyžaduje povaha vzdelávacej činnosti. 
Štandardná dĺžka štúdia, pracovná záťaž a počet hodín kontaktnej výučby umožňujú 
dosiahnutie výstupov vzdelávania a zodpovedajú forme študijného programu.  

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Študijný poriadok UCM: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf 
Smernica o doktorandskom štúdiu je dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021-42-
Smernica_o_doktorandskom_studiu_Univerzity_sv._Cyrila_a_Metoda_v_Trnave.pdf 
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov je dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_p
redmetov.pdf 
Smernica o vydávaní dokladov o absolvovaní štúdia na UCM je dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/9_21_doklady_o_absolvovani_studia.pdf 
 
Dôkaz: 

- Opis ŠP, časť 4 
- VHS ŠP, časť 2.10 
- Pracovná kapacita a záťaž učiteľa 
- Odporúčaný študijný plán ŠP 
- ILP 
- Ciele a výstupy vzdelávania ŠP 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak dôkazy poskytujú všetky a korektné 
informácie o štandardnej dĺžke štúdia, pracovnej záťaži vyjadrenej v ECTS11 kreditoch, 
počte hodín kontaktnej výučby, pričom tieto umožňujú dosiahnutie výstupov 
vzdelávania a zodpovedajú forme ŠP. 
 
SP 2.11 V prípade profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov je 
súčasťou ich obsahu povinná odborná prax študentov v zmluvne spolupracujúcej 
organizácii v celkovom rozsahu aspoň jeden semester, ktorej účelom je rozvoj 
praktických profesijných zručností. Odborná prax umožňuje študentovi vykonávať 
činnosti, prostredníctvom ktorých si osvojí pracovné postupy typické pre príslušnú 
úroveň kvalifikácie a príslušný študijný odbor, má možnosť podieľať sa na odborných 
procesoch, projektoch a prostredníctvom konkrétnych úloh nadobúdať vedomosti, 



zručnosti a kompetentnosti relevantné pre výkon príslušných profesií. Odborná prax 
môže byť uskutočnená ako súvislá alebo rozdelená na viacero kratších časových období 
v nadväznosti na potreby príslušného študijného programu a podmienky 
spolupracujúcej organizácie, v ktorej sa odborná prax uskutočňuje.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

Študijný poriadok UCM dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf 
 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 2.11 
- Opis ŠP, časť 1e, 2, 3, 4, 8 
- Odporúčaný študijný plán ŠP 
- ILP 
- Zmluvy o vykonaní odbornej praxe so spolupracujúcimi organizáciami 
- Doklad o absolvovaní, obsahu a priebehu odbornej praxe 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak dôkazy preukážu odbornú prax v zmluvne 
spolupracujúcej organizácii, jej dostatočný rozsah, relevantný obsah a príslušné 
činnosti, stanovené pracovné postupy a splnené úlohy. 
 
SP 2.12 Študijný program má jednoznačne určenú úroveň a povahu tvorivých činností, 
vyžadovanú na úspešné ukončenie štúdia, najmä vo väzbe na záverečnú prácu.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Študijný poriadok UCM dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf 
Smernica o základných náležitostiach záverečných prác, kvalifikačných prác, kontrole 
ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaver
ecnych_prac.pdf 
Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní 
a sprístupňovaní na UCM dostupná na: 



https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaver
ecnych_prac.pdf 
 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 2.12 
- Opis ŠP, časť 2a, 2b, 4e – 4i 
- Príslušné informácie na webovom sídle pracoviska/súčasti UCM/UCM 
- Akademický informačný systém (ďalej len „AIS“) 
- Centrálny register evidencie záverečných prác (ďalej len „CREZP“) 
- Zápisnice zo štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce, posudky 

záverečných prác 
 
Štandard možno považovať za splnený, ak dôkazy preukazujú, že sú jednoznačne určené 
úroveň a povaha tvorivých činností vyžadované na úspešné ukončenie štúdia, najmä vo 
väzbe na záverečnú prácu. 
 
 
Posúdenie štandardu 3 - Schvaľovanie študijného programu  
 
SP 3.1. Študijný program je schválený v súlade s formalizovanými procesmi vnútorného 
systému a je zaručené nezávislé, nezaujaté, objektívne, odborne fundované, 
transparentné a spravodlivé posúdenie návrhu a schválenie študijného programu, do 
ktorého sú zapojení študenti, zamestnávatelia a ďalšie zainteresované strany. Je 
zaručené, že osoby posudzujúce a schvaľujúce študijný program sú iné ako osoby, ktoré 
pripravujú návrh študijného programu.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Formalizované procesy VSK UCM sú definované v:  

- Vnútorný systém zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM, 
dostupné na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/vnutorny_sys
tem_zabezpecovania_kvality.pdf 

- Štatút RVHK: 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/Statut_RVKH.
pdf 

- Rokovací poriadok RVHK: 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/rokovaci_pori
adok_RVHK.pdf 

- Štatút Rady kvality na súčasti UCM, dostupné na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/2021-39-



Statut_Rady_kvality_sucasti_Univerzity_sv._Cyrila_a_Metoda_v_Trnave.p
df 

- Štatút Rady pre študijný program na UCM, dostupné na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/2021-40-
Statut_Rady_pre_studijny_program_na_Univerzite_sv._Cyrila_a_Metoda_
v_Trnave.pdf 

- Postup pri zosúlaďovaní, dostupné na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/:w:/r/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7
B72D98966-1CB2-493C-A259-
7205CB9C3295%7D&file=Priloha_01_Postup_pri_zosuladovani_SP_a_OHIK
_na_UCM.docx&action=default&mobileredirect=true 

- Zásady vytvárania Zoznamu posudzovateľov a dočasných pracovných skupín 
pri RVHK na UCM, dostupné na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/Z%C3%A1sady
%20vytv%C3%A1rania%20zoznamu%20posudzovate%C4%BEov%20a%20do
%C4%8Dasn%C3%BDch%20pracovn%C3%BDch%20skup%C3%ADn%20pri%
20Rade%20pre%20vn%C3%BAtorn%C3%A9%20hodnotenie%20kvality%20na
%20UCM.pdf  

- Smernica o vytváraní, úprave a schvaľovaní študijných programov, odborov 
habilitačného konania a inauguračného konania a podávanie žiadostí na 
SAAVŠ, dostupné na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/ŠP/Smernica_o_vy
tvarani,_uprave_a_schvalovani_studijnych_programov.pdf vrátane 
formulárov dostupných na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/SitePages/Domov.aspx?RootFolder=%2FZdiel
ane%20dokumenty%2FŠP%2Fformuláre%20ŠP&FolderCTID=0x012000275646
FD84431E408B42883422FB9FF0&View=%7BA0F24F7E%2D531A%2D4E58%2D8
87B%2DA7089F6BD449%7D 

- Smernica na zosúladenie študijných programov a odborov habilitačných 
konaní a inauguračných konaní na UCM, dostupné na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/ŠP/Smernica_na_z
osuladenie_studijnych_programov_a_odborov.pdf 

 
Dôkaz:  

Zdokumentované informácie o ŠP: 
Fáza Vytváranie, úprava, zosúladenie ŠP: 

- Menovacie dekréty skupine osôb/RŠP, alebo iný dôkaz o vytvorení/schválení 
RŠP   

- Súhlas zainteresovanej strany ŠP 
- Súhlas dotknutej osoby 
- Správa o hodnotení ŠP zainteresovanou stranou 
- Stanovisko osoby zodpovednej za kvalitu a rozvoj ŠP k pripomienkam 

zainteresovaných strán 
- Zápisnica zo zasadnutia RŠP/skupiny osôb, príp. ďalšie dokumenty o procese 

vytvárania, úpravy, zosúladenia ŠP na pracovisku 
Fáza Posúdenie a schválenie ŠP: 

- Žiadosť vedúceho pracoviska osobe zodpovednej za súčasť 
UCM (dekan/riaditeľ) na posúdenie vytvorenia, úpravy, zosúladenia ŠP 



- Žiadosť osoby zodpovednej za súčasť UCM o posúdenie vytvorenia, úpravy, 
zosúladenia ŠP v RK na súčasti UCM 

- Správa o plnení štandardov a kritérií na ŠP v RK 
- Zápisnica z rokovania/uznesenie RK o ŠP 
- Vyjadrenie predsedu RK osobe zodpovednej za súčasť UCM 

o odporučení/neodporučení predložiť ŠP rektorovi UCM k ďalšiemu konaniu 
- Žiadosť osoby zodpovednej za súčasť UCM rektorovi UCM o posúdenie 

vytvorenia, úpravy, zosúladenia ŠP 
- Vyjadrenie prorektora pre vzdelávanie o úplnosti ŠP a zdokumentovaných 

informácií o ŠP 
- Žiadosť rektora UCM predsedníčke RVHK o posúdenie vytvorenia, úpravy, 

zosúladenia ŠP 
- Zápisnica z rokovania RVHK o vytvorení dočasnej pracovnej skupiny na 

posúdenie ŠP 
- Menovacie dekréty členov dočasnej pracovnej skupiny  
- Zoznam osôb vytvárajúcich, upravujúcich ŠP je v zápisnici zo zasadnutia RŠP 

ŠP. 
- Zoznam osôb posudzujúcich a schvaľujúcich ŠP je v zápisnici zo zasadnutia RK 

a zápisnici zo zasadnutia RVHK. 
- VHS ŠP, časť 3.1  

 
Štandard možno považovať za splnený, ak dôkazy dokladujú: 

- dodržanie predpísaného postupu vytvorenia/úpravy, posúdenia a schválenia 
ŠP,  

- zapojenie študentov, zamestnávateľov a ďalších zainteresovaných strán do 
procesu návrhu vytvorenia/úpravy ŠP aj posúdenia a schválenia ŠP, 

- že osoby posudzujúce a schvaľujúce ŠP sú iné ako osoby pripravujúce návrh 
ŠP. 

 
 

Posúdenie štandardu 4 - Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta  
 
SP 4.1. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných 
výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania pri 
rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Študijný poriadok UCM dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf 
Smernica o dištančnej metóde výučby na UCM dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/8_21_distancna_vyucba.pdf 



Smernica o doktorandskom štúdiu UCM dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021-42-
Smernica_o_doktorandskom_studiu_Univerzity_sv._Cyrila_a_Metoda_v_Trnave.pdf 
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_p
redmetov.pdf 
Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzd
elani_na_UCM.pdf 
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM dostupná 
na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_z
ahranicnych_studentov_na_ucm.pdf 
Štipendijný poriadok UCM dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021_stipendijny_poriadok_ucm.pdf 
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre 
študentov so špecifickými potrebami je dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akade
mickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf 
 Dôkaz: 

- VHS, časť 4.1 
- Opis ŠP, časť 4i 
- ILP 
- Študijný plán 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak dôkazy preukazujú rešpektovanie 
rozmanitosti študentov a ich potrieb pri dosahovaní výstupov vzdelávania 
prostredníctvom pravidiel, foriem a metód vyučovania a hodnotenia študijných 
výsledkov. 
 
SP 4.2. Je umožnená flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania. 
Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie sa mimo vysokej školy v 
domácich a zahraničných inštitúciách, najmä prostredníctvom podpory mobilít. 
Výsledky tohto vzdelávania sú uznávané vysokou školou.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Študijný poriadok UCM dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf 
Smernica o doktorandskom štúdiu UCM dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021-42-
Smernica_o_doktorandskom_studiu_Univerzity_sv._Cyrila_a_Metoda_v_Trnave.pdf 



Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_p
redmetov.pdf 
Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzd
elani_na_UCM.pdf 
Smernica o administrácii programu Erazmus+ dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf 
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM dostupná 
na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_z
ahranicnych_studentov_na_ucm.pdf 
Štipendijný poriadok UCM dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021_stipendijny_poriadok_ucm.pdf 
 
Dôkaz: 

- VHS, časť 4.2 
- Opis ŠP, časť 4 
- Správa o doktorandskom štúdiu dostupná na: 

https://www.ucm.sk/sk/spravy-o-doktorandskom-
studiu/?highlight=spr%E1va+o+doktorandskom+%9At%FAdiu 

- AIS – mobility 
- ILP – predmet 
- Informácie o mobilitách na UCM sú dostupné na: 

https://www.ucm.sk/sk/medzinarodne-vztahy/ 
 

Štandard možno považovať za splnený, ak dôkazy preukazujú, že je umožnená flexibilita 
trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania, vzdelávanie v ŠP mimo UCM 
je umožnené, najmä prostredníctvom mobilít a výsledky sú uznávané na UCM. 
 
SP 4.3. Používané formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných 
výsledkov stimulujú študentov prijímať aktívnu rolu v procese učenia sa a rozvoji 
akademickej kariéry. Študenti sú zapájaní do tvorivých činností vysokej školy 
primerane vo vzťahu k výstupom vzdelávania a úrovni kvalifikačného rámca študijného 
programu.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Štatút fondu pre podporu výskumu na UCM dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/podpora_vyskumu_statut_2017.pdf 



Smernica o doktorandskom štúdiu dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021-42-
Smernica_o_doktorandskom_studiu_Univerzity_sv._Cyrila_a_Metoda_v_Trnave.pdf 
Štipendijný poriadok UCM dostupný 
na:https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021_stipendijny_poriadok_ucm.pdf 
Študentská vedecká sila dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_studentska_vedecka_sila.pdf 
Smernica o vytváraní excelentných tímov na UCM: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/26_21_timy_excelentnosti.pdf 
Minimálne ukazovatele tvorivej činnosti učiteľa na UCM podľa jeho funkčného zaradenia 
(OA, doc., prof.) dostupné na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/:w:/r/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B4DFF9AE
6-7868-444E-99F7-D0282814A8B6%7D&file=Metodický%20pokyn%20-
%20Ukazovatele(OA%2Cdoc%2Cprof).docx&action=default&mobileredirect=true 
Smernica o pravidlách edičnej činnosti pri vydávaní publikácií dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/28_21_Smernica_o_pravidlach_edicnej_
cinnosti_pri_vydavani_publikacii.pdf 
Smernica o organizácii prístupu k prostriedkom IKT na UCM dostupná na:  
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/34_21_Smernica_o_organizacii_pristup
u_k_prostriedkom_IKT_na_UCM.pdf 
 
Dôkaz: 

- VHS, časť 4.3 
- Webové sídla pracovísk na ktorých sa uskutočňuje ŠP  
- Týždeň vedy a techniky – webové sídla súčastí UCM 
- Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ)– webové sídla pracovísk na 

ktorých sa uskutočňuje ŠP 
- Študentské konferencie - webové sídla pracovísk na ktorých sa uskutočňuje 

ŠP 
- Spoločné publikovanie – online katalóg (centrálny register evidencie 

publikačnej činnosti na UCM) 
- účasť v projektoch – centrálny register evidencie projektov na UCM 
- Správa o doktorandskom štúdiu na UCM dostupná na: 

https://www.ucm.sk/sk/spravy-o-doktorandskom-
studiu/?highlight=spr%E1va+o+doktorandskom+%9At%FAdiu 

- Správa o vedeckovýskumnej činnosti na UCM dostupné na: 
https://www.ucm.sk/sk/spravy-o-vedecko-vyskumnej-cinnosti-ucm-
01/?highlight=spr%E1va+o+vedecko 

  
Štandard možno považovať za splnený, ak dôkazy preukazujú, že formy a metódy 
vyučovania sa a hodnotenia študijných výsledkov stimulujú študentov prijímať aktívnu 
rolu v procese učenia sa a v rozvoji akademickej kariéry, že študenti sú zapájaní do 
tvorivých činností primerane výstupom a kvalifikácii v rámci ŠP. 
 
SP 4.4. V rámci študijného programu je posilňovaný zmysel pre autonómiu, 
samostatnosť a sebahodnotenie a zároveň je študentom poskytované primerané 
vedenie a podpora učiteľov založená na vzájomnom rešpekte a úcte.  
 



Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Študijný poriadok dostupný na: 
https://ff.ucm.sk/docs/studium/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf  
Študentská vedecká sila dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_studentska_vedecka_sila.pdf 
Smernica o doktorandskom štúdiu dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021-42-
Smernica_o_doktorandskom_studiu_Univerzity_sv._Cyrila_a_Metoda_v_Trnave.pdf 
Smernica o základných náležitostiach záverečných prác, kvalifikačných prác, kontrole ich 
originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM dostupná na:  
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zakladne_nalezitosti_zaverecnych_prac_2018.
docx  
Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní 
a sprístupňovaní na UCM dostupná na:  
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaver
ecnych_prac.pdf 
Etický kódex UCM v Trnave dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2018_eticky_kodex_ucm.pdf 
Etický kódex študentov UCM dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/7_21_eticky_kodex_studentov.pdf 
 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 4.4 
- Opis ŠP, časť 7g - 7i 
- ILP  
- Webové sídla pracovísk na ktorých sa uskutočňujú ŠP 
- AIS – záverečné práce 
- Emailová komunikácia 
- Sebahodnotiaci formulár doktoranda je dostupný o príslušného prodekana a na 

Oddelení pre kvalitu a vedu, referentka pre tretí stupeň štúdia 
 
Štandard možno považovať za splnený, ak dôkazy potvrdzujú, že príslušný zmysel je 
posilňovaný, podpora učiteľov je založená na vzájomnom rešpekte a úcte a vedenie 
študentov je primerané. 
 
SP 4.5. Študijný program je uskutočňovaný spôsobom, ktorý posilňuje vnútornú 
motiváciu študentov neustále sa zdokonaľovať, vedie k dodržiavaniu princípov 
akademickej etiky alebo profesijnej etiky, ak ide o profesijne orientovaný bakalársky 
študijný program.  
 



Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Etický kódex UCM v Trnave dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2018_eticky_kodex_ucm.pdf 
Etický kódex študentov UCM dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/7_21_eticky_kodex_studentov.pdf 
Štatút Etickej komisie UCM dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2018_statut_etickej_komisie_ucm.pdf 
Rokovací poriadok etickej komisie UCM: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Rokovaci_poriadok_Etickej_komisie_UC
M.pdf 
Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie pre študentov UCM dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021-44-
Rokovaci_poriadok_Disciplinarnej_komisie_pre_studentov_Univerzity_sv._Cyrila_a_
Metoda_v_Trnave.pdf 
Disciplinárny poriadok pre študentov UCM dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021-49-Disciplinarny_poriadok.pdf 
Smernica o plagiátorstve UCM dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2019_smernica_o_plagiatorstve.pdf 
Opatrenie rektora UCM č. 15/2020 na zamedzenie plagiátorstva na UCM dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2020-15-
zamedzenie_plagiatorstva_na_ucm.pdf 
Študijný poriadok dostupný na: 
https://ff.ucm.sk/docs/studium/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf  
Smernica o základných náležitostiach záverečných prác, kvalifikačných prác, kontrole 
ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zakladne_nalezitosti_zaverecnych_prac_2018.
docx  
Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní 
a sprístupňovaní na UCM dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaver
ecnych_prac.pdf 
 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 4.5 
- Opis ŠP, časť 4i 
- Zápisnice zo zasadnutia príslušných štruktúr 
- AIS – záverečné práce, skúšky a štátne skúšky 
- CREZP 
- Študijný plán a príslušné ILP 
- Doktorandský proseminár o tvorivej činnosti, vedeckej integrite a akademickej 

etike (bližšie informácie: Odd. kvality a vedy UCM) 



 
Štandard možno považovať za splnený, ak dôkazy dokazujú, že spôsob akým je 
uskutočňovaný ŠP, posilňuje motiváciu študentov zdokonaľovať sa, vedie ich 
k dodržiavaniu princípov akademickej, v prípade profesijného ŠP profesijnej etiky.  
 
SP 4.6. Študijný program má stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy 
hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe. Výsledky hodnotenia musia 
byť zaznamenané, dokumentované a archivované.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Študijný poriadok dostupný na: 
https://ff.ucm.sk/docs/studium/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf  
Smernica o používaní akademického informačného systému (AIS) dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/33_21_Smernica_o_pouzivani_akademic
keho_informacneho_systemu_(AIS).pdf 
Smernica o základných náležitostiach záverečných prác, kvalifikačných prác, kontrole 
ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zakladne_nalezitosti_zaverecnych_prac_2018.
docx  
Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní 
a sprístupňovaní na UCM dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaver
ecnych_prac.pdf 
 
Dôkaz:  

- VHS ŠP, časť 4.6 
- Opis ŠP, časť 4  
- ILP 
- AIS 
- CREZP 
- Harmonogram AR dostupný na webovom sídle UCM a súčastí UCM, Opis ŠP, 

časť 6 
 
Štandard možno považovať za splnený, ak sú pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia 
stanovené, vopred zverejnené a výsledky hodnotenia zaznamenané, dokumentované 
a archivované. 
 
SP 4.7. Metódy a kritériá hodnotenia sú vopred známe a prístupné študentom; sú 
zahrnuté v jednotlivých častiach/predmetoch/moduloch programu a sú vhodné na 
spravodlivé, konzistentné, transparentné overenie získaných vedomostí, zručností a 
spôsobilostí.  



 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Študijný poriadok dostupný na: 
https://ff.ucm.sk/docs/studium/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf  
Smernica o používaní akademického informačného systému (AIS) dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/33_21_Smernica_o_pouzivani_akademic
keho_informacneho_systemu_(AIS).pdf 
Smernica o základných náležitostiach záverečných prác, kvalifikačných prác, kontrole 
ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zakladne_nalezitosti_zaverecnych_prac_2018.
docx  
Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní 
a sprístupňovaní na UCM dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaver
ecnych_prac.pdf 
 
Dôkaz:  

- VHS ŠP, časť 4.7 
- Opis ŠP, časť 4  
- ILP 
- AIS 
- CREZP 
- Harmonogram AR dostupný na webovom sídle UCM a súčastí UCM, Opis ŠP, 

časť 6 
 
Štandard možno považovať za splnený, ak dôkazy dokazujú, že metódy a kritériá 
hodnotenia sú vopred známe a prístupné študentom; sú zahrnuté v jednotlivých 
častiach/predmetoch/moduloch programu a sú vhodné na spravodlivé, konzistentné, 
transparentné overenie získaných vedomostí, zručností a spôsobilostí. 
 
SP 4.8. Hodnotenie poskytuje študentom spoľahlivú spätnú väzbu na zistenie miery 
plnenia výstupov vzdelávania, ktorá je v prípade potreby spätá s poradenstvom v oblasti 
napredovania v štúdiu.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

- 
- 
- 
 



 Nesplnené 

 
Študijný poriadok dostupný na: 
https://ff.ucm.sk/docs/studium/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf  
Smernica o používaní akademického informačného systému (AIS) dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/33_21_Smernica_o_pouzivani_akademic
keho_informacneho_systemu_(AIS).pdf 
Smernica o základných náležitostiach záverečných prác, kvalifikačných prác, kontrole 
ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zakladne_nalezitosti_zaverecnych_prac_2018.
docx  
Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní 
a sprístupňovaní na UCM dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaver
ecnych_prac.pdf 
 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 4.8 
- Opis ŠP, časť 4e – 4g, 7h, 7i, 10  
- ILP 
- AIS 
- CREZP 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak hodnotenie poskytuje študentom spoľahlivú 
spätnú väzbu o miere plnenia výstupov, prípadne možnosti poradenstva v napredovaní 
v štúdiu. 
 
SP 4.9. Ak to okolnosti umožňujú, hodnotenie študentov študijného programu vykonáva 
viacero učiteľov.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Študijný poriadok dostupný na: 
https://ff.ucm.sk/docs/studium/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf  
Štandardy SAAVŠ pre ŠP dostupné na: https://saavs.sk/wp-
content/uploads/2020/09/Standardy-pre-studijny-program-2.pdf?x74963 
 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 4.9 
- Opis ŠP, časť 4c, 7d 



- ILP 
- AIS 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak ILP a záznam v AIS dokazuje možnosť 
hodnotenia študenta viacerými učiteľmi.: 
 
SP 4.10  Študenti majú možnosť využiť prostriedky nápravy voči výsledkom svojho 
hodnotenia, pričom je zaručené spravodlivé zaobchádzanie so žiadateľmi o nápravu.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Študijný poriadok dostupný na: 
https://ff.ucm.sk/docs/studium/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf  
Smernica o používaní akademického informačného systému (AIS) dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/33_21_Smernica_o_pouzivani_akademic
keho_informacneho_systemu_(AIS).pdf 
Prijíma otázok, vyjadrení, názorov, žiadostí, podnetov a návrhov na UCM dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_vybavovani_podnetov_na_
UCM.pdf 
Smernica o vybavovaní sťažností dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_vybavovani_staznosti_na_
UCM.pdf 
Smernica o rovnakom zaobchádzaní a ochrane pred diskrimináciou – rodová rovnosť 
dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/25_21_rodova_rovnost.pdf 
 
Dôkaz:  

- VHS ŠP, časť 4.10 
- Opis ŠP, časť 4f, 7g 
- AIS 
- Zápisnice s rokovaní príslušných štruktúr 
- Dekanát fakulty – príslušná korešpondencia 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak dôkaz preukazuje existenciu tejto možnosti 
a zaručenie spravodlivého zaobchádzania žiadateľa. 
 
 
Posúdenie štandardu 5 - Prijímacie konanie, priebeh štúdia, uznávanie vzdelania  
 
SP 5.1. Študijný program sa uskutočňuje podľa vopred definovaných a verejne ľahko 
prístupných pravidiel štúdia vo všetkých fázach študijného cyklu, ktorými sú prijímacie 
konanie, priebeh a hodnotenie štúdia, uznávanie vzdelania, ukončenie štúdia, 



udeľovanie titulu a vydávanie diplomu a ďalších dokladov o získanom vzdelaní. 
Zohľadňujú sa osobitosti vyplývajúce zo špecifických potrieb študentov.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Poriadok prijímacieho konania na UCM je dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_
na_UCM.pdf 
Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom je dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/skolne_a_poplatky_spojene_so_studiom_202
0.pdf 
Smernica o doktorandskom štúdiu UCM je dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021-42-
Smernica_o_doktorandskom_studiu_Univerzity_sv._Cyrila_a_Metoda_v_Trnave.pdf 
Smernica o rigoróznom konaní UCM je dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2020_smernica_o_rigoroznom_konani.pdf 
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov je dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_p
redmetov.pdf 
Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM je dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzd
elani_na_UCM.pdf 
Smernica o administrácii programu Erazmus+ je dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf 
Smernica o vydávaní dokladov o absolvovaní štúdia na UCM je dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/9_21_doklady_o_absolvovani_studia.pdf 
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM je dostupná 
na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_z
ahranicnych_studentov_na_ucm.pdf 
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre 
študentov so špecifickými potrebami UCM je dostupná na:  
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akade
mickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf 
 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 5.1 
- Opis ŠP, časť 4 a 9 
- AIS 
- Webové sídla pracovísk uskutočňovania ŠP, súčastí UCM, UCM 



- Zápisnice zo zasadnutí príslušných štruktúr (prijímacia komisia, RŠP, kolégia 
dekana (ďalej len „KD“)/kolégia rektora (ďalej len „KR“), akademického senátu 
(ďalej len „AS“, vedeckej rady (ďalej len „VR“), RK, RVHK) 

- Činnosť príslušných oddelení (študijné, kvality a vedy a pod.) 
- Správa o doktorandskom štúdiu na UCM dostupné na: 

https://www.ucm.sk/sk/spravy-o-doktorandskom-
studiu/?highlight=spr%E1va+o+doktorandskom+%9At%FAdiu 

- Správa o štúdiu na UCM dostupné na: https://www.ucm.sk/sk/spravy-o-
vychovno-vzdelavacej-cinnosti-ucm/  

- Webové sídlo pracoviska na ktorom sa uskutočňuje ŠP, súčasť UCM, UCM 
 
Štandard možno považovať za splnený, ak sú vopred definované a verejne ľahko 
prístupné pravidlá prijímacieho konania, priebehu a hodnotenia štúdia, uznávania 
vzdelania, ukončenia štúdia, udeľovania titulu a vydávania dokladov o získanom 
vzdelaní, pričom sú zohľadnené osobitosti vyplývajúce zo špecifických potrieb 
študentov.  
 
SP 5.2 V študijnom programe sú jasne špecifikované požiadavky na uchádzačov a spôsob 
ich výberu, ktoré zodpovedajú úrovni kvalifikačného rámca. Prijímacie konanie je 
spoľahlivé, spravodlivé a transparentné. Kritériá a požiadavky na uchádzačov sú vopred 
zverejnené a ľahko prístupné. Podmienky prijímacieho konania sú inkluzívne a 
zaručujú rovnaké príležitosti každému uchádzačovi, ktorý preukáže potrebné 
predpoklady na absolvovanie štúdia. Výber uchádzačov je založený na zodpovedajúcich 
metódach posudzovania ich spôsobilosti na štúdium.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Poriadok prijímacieho konania na UCM je dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_
na_UCM.pdf 
Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom je dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/skolne_a_poplatky_spojene_so_studiom_202
0.pdf 
Smernica o doktorandskom štúdiu UCM je dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021-42-
Smernica_o_doktorandskom_studiu_Univerzity_sv._Cyrila_a_Metoda_v_Trnave.pdf 
Smernica o rigoróznom konaní UCM je dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2020_smernica_o_rigoroznom_konani.pdf 
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre 
študentov so špecifickými potrebami UCM je dostupná na:  
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akade
mickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf 



Smernica o rovnakom zaobchádzaní a ochrane pred diskrimináciou – rodová rovnosť 
dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/25_21_rodova_rovnost.pdf 
 
Dôkaz: 

- AIS 
- VHS ŠP, časť 5.2 
- Opis ŠP, časť 9 
- Webové sídlo pracoviska na ktorom sa uskutočňuje ŠP, súčasti UCM, UCM 
- Správy o štúdiu na UCM dostupné na: https://www.ucm.sk/sk/spravy-o-

vychovno-vzdelavacej-cinnosti-ucm/  
- Správy o štúdiu na súčastiach UCM dostupné na webových sídlach súčastí 

UCM 
- Menovacie dekréty členov prijímacích komisií dostupné na webových sídlach 

súčastí UCM 
- Zápisnice z prijímacieho konania dostupné na webových sídlach súčastí UCM 
- Výsledky hodnotenia prijímacieho konania 
- Korešpondencia s uchádzačmi 

 
Štandard sa považuje za splnený, ak dôkazy dokazujú, že požiadavky na uchádzačov, 
prijímacie konanie, jeho pravidlá, priebeh a výsledky sú spravodlivé, objektívne 
a transparentné pre všetkých uchádzačov. 
 
 
  
SP 5.3 Pravidlá uskutočňovania študijného programu upravujú a umožňujú uznávanie 
štúdia a častí štúdia v súlade s Dohovorom o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa 
vysokoškolského  vzdelávania v európskom regióne tak, aby sa podporovala domáca i 
zahraničná mobilita študentov.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Dohovor o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v európskom 
regióne dostupný na: 
https://www.aspi.sk/products/lawText/1/49492/1/2/oznamenie-c-145-2000-zz-o-
uzavreti-dohovoru-o-uznavani-kvalifikacii-tykajucich-sa-vysokoskolskeho-vzdelavania-
v-europskom-regione/oznamenie-c-145-2000-zz-o-uzavreti-dohovoru-o-uznavani-
kvalifikacii-tykajucich-sa-vysokoskolskeho-vzdelavania-v-europskom-regione 
Študijný poriadok dostupný na: 
https://ff.ucm.sk/docs/studium/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf  
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_p
redmetov.pdf 



Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_dokladov_o_vzd
elani_na_UCM.pdf 
Smernica o administrácii programu Erazmus+ dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf 
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM dostupná 
na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_z
ahranicnych_studentov_na_ucm.pdf 
 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 5.3 
- Opis ŠP, časť 4g, 4i, 8f 
- AIS 
- Správa o štúdiu na UCM (mobility) dostupná na: 

https://www.ucm.sk/sk/spravy-o-vychovno-vzdelavacej-cinnosti-ucm/  
- Správa o doktorandskom štúdiu na UCM dostupná na: 

https://www.ucm.sk/sk/spravy-o-doktorandskom-
studiu/?highlight=spr%E1va+o+doktorandskom+%9At%FAdiu 

 
Štandard sa považuje za splnený, ak je preukázané, že uznávanie štúdia v príslušnom 
ŠP, alebo jeho časti mimo UCM, je v súlade s Dohovorom o uznávaní... pričom sa 
podporuje mobilita študentov.   
 
SP 5.4. V rámci uskutočňovania študijného programu je zaručené efektívne využívanie 
nástrojov na zabezpečenie výskumnej integrity a na prevenciu a riešenie plagiátorstva 
a ďalších akademických podvodov.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Študijný poriadok dostupný na: 
https://ff.ucm.sk/docs/studium/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf   
Etický kódex UCM v Trnave dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2018_eticky_kodex_ucm.pdf 
Etický kódex študentov UCM dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/7_21_eticky_kodex_studentov.pdf 
Štatút Etickej komisie UCM dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2018_statut_etickej_komisie_ucm.pdf 
Rokovací poriadok etickej komisie UCM: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Rokovaci_poriadok_Etickej_komisie_UC
M.pdf 



Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie pre študentov UCM dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021-44-
Rokovaci_poriadok_Disciplinarnej_komisie_pre_studentov_Univerzity_sv._Cyrila_a_
Metoda_v_Trnave.pdf 
Disciplinárny poriadok pre študentov UCM dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021-49-Disciplinarny_poriadok.pdf 
Smernica o plagiátorstve UCM dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2019_smernica_o_plagiatorstve.pdf 
Opatrenie rektora UCM č. 15/2020 na zamedzenie plagiátorstva na UCM dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2020-15-
zamedzenie_plagiatorstva_na_ucm.pdf 
Študijný poriadok dostupný na: 
https://ff.ucm.sk/docs/studium/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf   
Smernica o základných náležitostiach záverečných prác, kvalifikačných prác, kontrole 
ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaver
ecnych_prac.pdf 
Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní 
a sprístupňovaní na UCM dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/31_21_Smernica_o_nalezitostiach_zaver
ecnych_prac.pdf 
Antiplagiátorský systém iThenticate, od 2020 Ouriginal (URKUND) 
 
Dôkaz: 

- Zápisnice z rokovaní príslušných štruktúr 
- VHS ŠP, časť 5.4 
- Opis ŠP, časť 4i 
- ILP 
- Doktorandské semináre o tvorivej činnosti, akademickej integrite a vedeckej 

etike, realizovaný na UCM a na súčastiach UCM (informácie – prorektor pre 
kvalitu a vedu, príslušní prodekani) 

- CREZP 
- Zápisnice z obhajob záverečných a kvalifikačných prác 
- Certifikáty o zhode 
- Analýzy prác systémom Ouriginal (Urkund) - Centrum informačných zdrojov 

(ďalej len „CIZ“) 
 
Štandard sa považuje za splnený, ak je preukázané, že v rámci uskutočňovania ŠP sa 
efektívne využívajú nástroje na zabezpečenie výskumnej integrity, prevenciu a riešenie 
plagiátorstva a iných akademických podvodov. 

 
SP 5.5. Študenti študijného programu majú k dispozícii efektívne mechanizmy 
preskúmavania podnetov, ktorými sa domáhajú ochrany svojich práv alebo právom 
chránených záujmov, o ktorých sa domnievajú, že boli porušené, alebo poukazujú na 
konkrétne nedostatky v činnosti alebo v nečinnosti vysokej školy. Preskúmavanie 
podnetov je transparentné a uskutočňuje sa za účasti zástupcov študentov. 
Podávateľom podnetov je poskytovaná spätná väzba o výsledkoch preskúmania 
podnetov a o prijatých opatreniach.  
 



Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Študijný poriadok dostupný na: 
https://ff.ucm.sk/docs/studium/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf   
Smernica o vybavovaní otázok, vyjadrení, názorov, žiadostí, podnetov a návrhov na UCM 
dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_vybavovani_podnetov_na_
UCM.pdf 
Smernica o vybavovaní sťažností dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_vybavovani_staznosti_na_
UCM.pdf 
Smernica o rovnakom zaobchádzaní a ochrane pred diskrimináciou – rodová rovnosť 
dostupná na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/25_21_rodova_rovnost.pdf 
Equal Treatment and Protection Directive against discrimination – gender equality 
available at: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/25_2021-
Equal_Treatment_and_Protection_Directive.docx  
Smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_o_prijimani_a_vybavovani_podneto
v_o_protispolocenskej_cinnosti.pdf 
Štatúty a rokovacie poriadky príslušných štruktúr sú dostupné na webových sídlach 
súčastí UCM a UCM. 
 
Dôkaz:  

- VHS ŠP, časť 5.5 
- Opis ŠP, časť 4f, 4i, 7g 
- Zápisnice z rokovaní príslušných štruktúr (vedenie UCM, KR, a súčastí UCM, 

KD, Etická komisia, Disciplinárna komisia, hlavný kontrolór UCM 
a personálno-právne oddelenie UCM, RK súčasti UCM) 

- Korešpondencia príslušných štruktúr so študentmi 
- Dotazníky spokojnosti na súčastiach UCM dostupné na webových sídlach 

súčastí UCM   
- Hodinka z rektorom 
- „Čierna skrinka“ 
- Dôkaz o zastúpení študenta v príslušných štruktúrach je zoznam ich členov na 

webových sídlach súčastí UCM a UCM, dôkaz o ich činnosti (zápisnice, 
prezenčné listiny), menovacie dekréty, uznesenia o schválení člena (v AS, VR, 
KR, KD a pod.)  

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že študenti ŠP majú 
k dispozícii príslušné mechanizmy, preskúmavanie podnetov je transparentné 
a v zastúpení študentmi, so spätnou väzbou a opatreniami. 
 



SP 5.6. Úspešné ukončenie študijného programu potvrdzuje vysoká škola udelením 
akademického titulu, vydaním vysokoškolského diplomu, ako aj vydávaním ďalšej 
dokumentácie (dodatok k diplomu) vysvetľujúcej získanú kvalifikáciu vrátane 
dosiahnutých výsledkov vzdelávania, kontext, úroveň a obsah úspešne zavŕšeného 
štúdia. Táto dokumentácia je v súlade s príslušnými predpismi.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Smernica o uznaní absolvovaných predmetov: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_p
redmetov.pdf´ 
Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/9_21_doklady_o_absolvovani_studia.pdf 
Smernica o spôsobe používania akademických insígnií UCM je dostupná na: 
https://www.ucm.sk/sk/legislativa/ 
 
Dôkaz: 

- AIS 
- VHS ŠP, časť 5.6 
- Opis ŠP, časť 4d, 4g 
- Informácie o procesoch udeľovania titulov sú dostupné na: 

https://www.ucm.sk/sk/aktualne-informacie-pre-studentov/detail/2931/ 
 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané udeľovanie akademického 
titulu, vydávanie diplomu a iných dokladov o vzdelaní v súlade s legislatívou. 
 
 
Posúdenie štandardu 6 - Učitelia študijného programu  
 
SP 6.1. Vysoká škola zaručuje pre študijný program učiteľov, ktorých kvalifikácia, 
rozvrhnutie pracovnej záťaže, úroveň výsledkov tvorivých činností, praktické 
skúsenosti, pedagogické zručnosti a prenositeľné spôsobilosti umožňujú dosahovať 
výstupy vzdelávania, ktorých jazykové zručnosti zodpovedajú jazykom uskutočňovania 
študijného programu a ktorých počet a pracovná kapacita zodpovedajú počtu študentov 
a personálnej náročnosti vzdelávacích činností.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené - 
- 
- 



 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 
nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

 

 
Štandardy SAAVŠ pre ŠP sú dostupné na: https://saavs.sk/wp-
content/uploads/2020/09/Standardy-pre-studijny-program-2.pdf?x74963 
Pracovný poriadok UCM dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021-45-Pracovny_poriadok_UCM.pdf 
Kritériá na obsadzovanie funkcie profesora a docenta na UCM dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Kriteria_na_obsadzovanie_prof_a_doc_
01052021.pdf 
Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, 
pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií 
vedúcich zamestnancov UCM dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021-41-Zasady_vyberoveho_konania.pdf 
Smernica upravujúca výkon práce z domu dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021-46-
Smernica_upravujuca_vykon_prace_z_domu.pdf 
Smernica na zabezpečenie výkonu práce v sobotu a v nedeľu UCM dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_na_zabezpecenie_vykonu_prace_v
_sobotu_a_v_nedelu.pdf 
Smernica o hodnotení tvorivej činnosti na UCM dostupná na: 
https://intranet.ucm.sk/docs2/predpisy/ostatne/Smernica_o_hodnoteni_tvorivej_c
innosti_na_UCM.pdf 
Minimálne ukazovatele tvorivej činnosti učiteľa na UCM podľa jeho funkčného zaradenia 
(OA, doc., prof.) dostupné na:  
https://intranet.ucm.sk/docs2/predpisy/ostatne/Minimalne_ukazovatele_tvorivej_c
innosti_ucitela_na_UCM_podla_jeho_funkcneho_zaradenia_(OA,_doc.,_prof.).pdf 
Usmernenie rektora UCM č. 2/2021 na vypracovanie kritérií hodnotenia úrovne tvorivej 
činnosti a hodnotenia výstupov tvorivej činnosti podľa ŠO na jednotlivých súčastiach UCM 
dostupné na: https://intranet.ucm.sk/docs2/predpisy/usmernenia_rektora/2021-2-
Usmernenie_rektora_UCM_2_-
_Vypracovanie_kriterii_hodnotenia_urovne_tvorivej_cinnosti.pdf 
Smernica o udeľovaní titulu hosťujúci profesor dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2018_udelovanie_titulu_hostujuci_profesor_2
018.pdf 
 
Dôkaz: 

- VUPCH  
- Pracovná záťaž 
- Zoznam učiteľov ŠP 
- VHS ŠP, časť 6.1 
- Opis ŠP, časť 7 
- Zverejnené výberové konania a zápisnice z výberových konaní 
- Pracovné zmluvy 
- AIS 
- Rozvrh 

 



Štandard možno považovať za splnený, ak dôkazy preukazujú, že ŠP zabezpečujú 
optimálne pracovne zaťažení učitelia s takou kvalifikáciou, úrovňou, skúsenosťami, 
zručnosťami, spôsobilosťami, ktoré umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania v 
jazykoch uskutočňovania ŠP a že počet učiteľov zodpovedá počtu študentov v kontexte 
špecifík ŠP. 
 
SP 6.2. Odborná kvalifikácia učiteľov zabezpečujúcich študijný program je minimálne o 
stupeň vyššia než kvalifikácia dosahovaná jeho ukončením. Od tejto požiadavky je 
možné upustiť v odôvodnených prípadoch, akými sú najmä lektori cudzích jazykov, 
učitelia zabezpečujúci prax, odborníci z praxe a doktorandi.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Štandardy SAAVŠ pre ŠP sú dostupné na: https://saavs.sk/wp-
content/uploads/2020/09/Standardy-pre-studijny-program-2.pdf?x74963 
 
Dôkaz: 

- VUPCH 
- Zoznam učiteľov ŠP 
- Opis ŠP, časť 7 
- VHS ŠP, časť 6.2 
- AIS 
- Webové sídla pracovísk na ktorých sa uskutočňuje ŠP 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že kvalifikácia učiteľov ŠP je 
o stupeň vyššia ako kvalifikácia dosahovaná jeho absolvovaním, vrátane výnimiek 
v uvedených odôvodnených prípadoch.  
 
SP 6.3 Profilové študijné predmety sú štandardne zabezpečované vysokoškolskými 
učiteľmi vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta, ktorí pôsobia na vysokej škole v 
príslušnom študijnom odbore alebo súvisiacom odbore na ustanovený týždenný 
pracovný čas. V študijných programoch s orientáciou na profesijné vzdelávanie sú 
profilové študijné predmety zabezpečované aj vysokoškolskými učiteľmi, ktorí sú 
skúsenými odborníkmi z príslušného odvetvia hospodárstva alebo spoločenskej praxe 
a ktorí pôsobia na vysokej škole na ustanovený týždenný pracovný čas alebo kratší 
pracovný čas. Je zaručená udržateľnosť personálneho zabezpečenia profilových 
predmetov študijného programu z hľadiska vekovej štruktúry učiteľov.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 



 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Kritériá na obsadzovanie funkcie profesora a docenta na UCM dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Kriteria_na_obsadzovanie_prof_a_doc_
01052021.pdf 
Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 
učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov 
a funkcií vedúcich zamestnancov UCM dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021-41-Zasady_vyberoveho_konania.pdf 
Pracovný poriadok UCM dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021-45-Pracovny_poriadok_UCM.pdf 
 
Dôkaz: 

- VUPCH 
- Zoznam učiteľov ŠP 
- VHS ŠP, časť 6.3 
- Opis ŠP, časť 7 
- ILP 
- Portál VŠ dostupný na: https://www.portalvs.sk/regzam/  
- AIS 
- Pracovné zmluvy učiteľov 
- Výberové konania a výsledky výberových konaní 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je dôkazmi preukázané, že: 

- Profilové predmety ŠP sú štandardne zabezpečované učiteľmi vo funkcii 
profesora alebo docenta, ktorí pôsobia na UCM v príslušnom študijnom 
odbore alebo súvisiacom odbore na ustanovený týždenný pracovný čas.  

- V prípade ŠP s orientáciou na profesijné vzdelávanie sú profilové študijné 
predmety zabezpečované aj vysokoškolskými učiteľmi, ktorí sú skúsenými 
odborníkmi z príslušného odvetvia hospodárstva alebo spoločenskej praxe a 
ktorí pôsobia na UCM.  

- Je zaručená udržateľnosť personálneho zabezpečenia profilových predmetov 
ŠP z hľadiska vekovej štruktúry učiteľov  

 
SP 6.4. Vysoká škola má určenú osobu, ktorá má príslušné kompetencie a nesie hlavnú 
zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu 
alebo inak vymedzenej ucelenej časti študijného programu podľa ods. 7 až 11 a 
zabezpečuje profilový predmet. Táto osoba pôsobí vo funkcii profesora v príslušnom 
študijnom odbore na ustanovený týždenný pracovný čas; ak ide o bakalársky študijný 
program, pôsobí vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta v príslušnom študijnom 
odbore na ustanovený týždenný pracovný čas. Táto osoba zároveň nenesie hlavnú 
zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu 
na inej vysokej škole v Slovenskej republike. Jedna a tá istá osoba môže niesť hlavnú 
zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality najviac troch 



študijných programov. Do tohto počtu sa nezapočítavajú prípady súbehov podľa čl. 7 
ods. 3, písm. b) až h) týchto štandardov.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Štandardy SAAVŠ pre ŠP sú dostupné na: https://saavs.sk/wp-
content/uploads/2020/09/Standardy-pre-studijny-program-2.pdf?x74963 
Smernica o hodnotení tvorivej činnosti na UCM dostupná na: 
https://intranet.ucm.sk/docs2/predpisy/ostatne/Smernica_o_hodnoteni_tvorivej_c
innosti_na_UCM.pdf 
Usmernenie rektora UCM č. 3/2021 Na určenie osoby majúcej hlavnú zodpovednosť za 
kvalitu a rozvoj ŠP a OHIK a na vytváranie skupín osôb zabezpečujúcich profilové 
predmety ŠP a kvalitu a rozvoj OHIK na UCM je dostupné na:  
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/2021-3-
Usmernenie_rektora_3_urcenie_osoby_%20majucej_hlavnu_zodpovednost_za_kvalit
u_a_rozvoj_SP_a_OHIK.pdf 
 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 6.4 
- Opis ŠP, časť 7 
- Portál VŠ dostupný na: https://www.portalvs.sk/regzam/ 
- VUPCH osoby nesúcej hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a 

zabezpečenie kvality ŠP a zabezpečujúcej profilový predmet 
- ILP 
- Zoznam učiteľov ŠP 
- RŠP – zoznam členov, dostupné na webovom sídle príslušnej súčasti UCM 
- AIS 
- Webové sídlo pracoviska na ktorom sa uskutočňuje ŠP 
- Pracovné zmluvy učiteľov 
- Výberové konanie a výsledok výberového konania 
- Čestné vyhlásenie učiteľa 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je dôkazmi preukázané, že: 

- Je určená osoba nesúca hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a 
zabezpečenie kvality ŠP a zabezpečuje profilový predmet. 

- Táto osoba v prípade Mgr. alebo PhD. stupňa pôsobí vo funkcii profesora v 
príslušnom študijnom odbore na ustanovený týždenný pracovný čas 

- Táto osoba v prípade Bc. stupňa pôsobí vo funkcii profesora alebo vo funkcii 
docenta v príslušnom študijnom odbore na ustanovený týždenný pracovný 
čas.  

- Táto osoba zároveň nenesie hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj 
a zabezpečenie kvality ŠP  na inej vysokej škole v SR.  



- Táto osoba nesie hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a 
zabezpečenie kvality najviac troch ŠP (do tohto počtu sa nezapočítavajú 
prípady súbehov podľa čl. 7 ods. 3, písm. b) až h) štandardov SAAVŠ pre ŠP). 

 
SP 6.5. Osoby, ktoré vedú záverečné práce, vykonávajú aktívnu tvorivú činnosť alebo 
praktickú činnosť na úrovni zodpovedajúcej stupňu študijného programu v 
problematike odborného a tematického zamerania vedených prác. Školiteľmi 
dizertačných prác sú osoby vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta alebo inej 
obdobnej funkcii vo výskumnej inštitúcii zmluvne spolupracujúcej pri zabezpečovaní 
študijného programu tretieho stupňa s vysokou školou.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Štandardy SAAVŠ pre ŠP sú dostupné na: https://saavs.sk/wp-
content/uploads/2020/09/Standardy-pre-studijny-program-2.pdf?x74963 
Smernica o hodnotení tvorivej činnosti na UCM dostupná na: 
https://intranet.ucm.sk/docs2/predpisy/ostatne/Smernica_o_hodnoteni_tvorivej_c
innosti_na_UCM.pdf 
Usmernenie rektora UCM č. 3/2021 Na určenie osoby majúcej hlavnú zodpovednosť za 
kvalitu a rozvoj ŠP a OHIK a na vytváranie skupín osôb zabezpečujúcich profilové 
predmety ŠP a kvalitu a rozvoj OHIK na UCM je dostupné na:  
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/2021-3-
Usmernenie_rektora_3_urcenie_osoby_%20majucej_hlavnu_zodpovednost_za_kvalit
u_a_rozvoj_SP_a_OHIK.pdf 
Usmernenie rektora UCM č. 2/2021 Na vypracovanie kritérií hodnotenia úrovne tvorivej 
činnosti a hodnotenia úrovne výstupov tvorivej činnosti podľa ŠO na jednotlivých 
súčastiach UCM je dostupné na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/ŠP/2021-2-
Usmernenie_rektora_UCM_2_-
_Vypracovanie_kriterii_hodnotenia_urovne_tvorivej_cinnosti.pdf 
Smernica o doktorandskom štúdiu na UCM dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021-42-
Smernica_o_doktorandskom_studiu_Univerzity_sv._Cyrila_a_Metoda_v_Trnave.pdf  
 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 6.5 
- Opis ŠP, časť 7 
- AIS 
- Portál VŠ dostupný na: https://www.portalvs.sk/regzam/ 
- VUPCH osôb, ktoré vedú záverečné práce 
- ILP 
- Zoznam učiteľov ŠP 



- Webové sídlo pracoviska na ktorom sa uskutočňuje ŠP 
- Pracovné zmluvy učiteľov 
- Výberové konanie a výsledok výberového konania 

 
 
 
Štandard možno považovať za splnená, ak dôkazy preukazujú, že: 

- Osoby vedúce záverečné práce vykonávajú aktívnu tvorivú činnosť alebo 
praktickú činnosť na úrovni zodpovedajúcej stupňu ŠP, v problematike 
odborného a tematického zamerania vedených prác.  

- Školiteľmi dizertačných prác sú osoby vo funkcii profesora alebo vo funkcii 
docenta alebo inej obdobnej funkcii vo výskumnej inštitúcii zmluvne 
spolupracujúcej pri zabezpečovaní ŠP tretieho stupňa s UCM. 

 
SP 6.6. Učitelia študijného programu rozvíjajú svoje odborné, jazykové, pedagogické, 
digitálne zručnosti a prenositeľné spôsobilosti.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Kritériá na obsadzovanie funkcie profesora a docenta na UCM dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Kriteria_na_obsadzovanie_prof_a_doc_
01052021.pdf 
Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 
učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov 
a funkcií vedúcich zamestnancov UCM dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021-41-Zasady_vyberoveho_konania.pdf 
Pracovný poriadok UCM dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021-45-Pracovny_poriadok_UCM.pdf 
Minimálne ukazovatele tvorivej činnosti učiteľa na UCM podľa jeho funkčného zaradenia 
(OA, doc., prof.) dostupné na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/:w:/r/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B4DFF9AE
6-7868-444E-99F7-D0282814A8B6%7D&file=Metodický%20pokyn%20-
%20Ukazovatele(OA%2Cdoc%2Cprof).docx&action=default&mobileredirect=true 
Minimálne kritériá tvorivej činnosti na súčasti UCM sú dostupné na webových sídlach 
súčastí UCM. 
Smernice o odmeňovaní na súčasti UCM sú dostupné na webových sídlach súčastí UCM. 
Smernica o vytváraní excelentných tímov je dostupná na:  
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/26_21_timy_excelentnosti.pdf 
Smernica o odmeňovaní zamestnancov UCM dostupná na:  
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/odmenovanie_zamestnancov_ucm_2018.pdf 
Štatút fondu pre podporu výskumu na UCM je dostupný na: 
 https://www.ucm.sk/docs/legislativa/podpora_vyskumu_statut_2017.pdf (FPPV) 



 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 6.6 
- Opis ŠP, časť 7 
- VUPCH (informácie o študijných, vzdelávacích, výskumných, prednáškových 

pobytoch učiteľov, o kvalifikačnom raste, oceneniach a členstvách) 
- Zoznam učiteľov ŠP 
- Správy o VVČ na UCM (informácie o študijných, vzdelávacích, výskumných, 

prednáškových pobytoch učiteľov, o kvalifikačnom raste, oceneniach 
a členstvách) sú dostupné na: https://www.ucm.sk/sk/spravy-o-vedecko-
vyskumnej-cinnosti-ucm-01/?highlight=spr%E1va+o+vedecko 

- Správy o VVČ (informácie o študijných, vzdelávacích, výskumných, 
prednáškových pobytoch učiteľov, o kvalifikačnom raste, oceneniach 
a členstvách) na súčasti UCM sú dostupné na webových sídlach súčastí UCM.  

- Cena rektora (na webovom sídle UCM), Cena dekana (na webovom sídle súčasti 
UCM). 

- Príslušné aktivity UCM, súčastí UCM a pracovísk UCM (webové sídla).  
- Agenda Erazmus a iné mobilitné programy na UCM, údaje sú dostupné na: 

https://www.ucm.sk/sk/medzinarodne-vztahy/ 
- Údaje o FPPV sú dostupné na: https://www.ucm.sk/sk/fond-pre-podporu-

vyskumu/ 
 
Štandard možno považovať za splnený, ak dôkazy preukazujú rozvíjanie odborných, 
jazykových, pedagogických, digitálnych zručností a prenositeľných spôsobilostí 
učiteľov ŠP.   
 
SP 6.7. V prípade učiteľských kombinačných študijných programov zaručuje vysoká 
škola aktivizovanie učiteľov podľa odsekov 1 až 6 osobitne pre každú aprobáciu v súlade 
s príslušnosťou vyučovacieho predmetu k študijnému odboru a osobitne pre učiteľský 
základ. 
  
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Štandardy SAAVŠ pre ŠP sú dostupné na: https://saavs.sk/wp-
content/uploads/2020/09/Standardy-pre-studijny-program-2.pdf?x74963 
 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 6.7 
- Opis ŠP, časť 4e, 7 
- AIS 
- ILP 

 



Štandard možno považovať za splnený, ak dôkazy preukazujú aktivizovanie učiteľov 
osobitne pre každú aprobáciu v súlade s príslušnosťou vyučovacieho predmetu k 
študijnému odboru a osobitne pre učiteľský základ. 
 
SP 6.8. V prípade prekladateľských a tlmočníckych kombinačných študijných 
programov zaručuje vysoká škola aktivizovanie učiteľov podľa odsekov 1 až 6 osobitne 
pre každú aprobáciu v súlade s príslušnosťou k jazyku a osobitne pre translatologický 
základ.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Štandardy SAAVŠ pre ŠP sú dostupné na: https://saavs.sk/wp-
content/uploads/2020/09/Standardy-pre-studijny-program-2.pdf?x74963 
 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 6.8 
- Opis ŠP, časť 4e, 7 
- AIS 
- ILP 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak dôkazy preukazujú aktivizovanie učiteľov 
osobitne pre každú aprobáciu v súlade s príslušnosťou k jazyku a osobitne pre 
translatologický základ. 
 
SP 6.9. V prípade študijných programov v kombinácii dvoch študijných odborov alebo 
študijných programov prvého stupňa uskutočňovaných ako interdisciplinárne štúdiá 
zaručuje vysoká škola aktivizovanie učiteľov podľa odsekov 1 až 6 pre každý študijný 
odbor, v ktorom jeho absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Štandardy SAAVŠ pre ŠP sú dostupné na: https://saavs.sk/wp-
content/uploads/2020/09/Standardy-pre-studijny-program-2.pdf?x74963 
 
Dôkaz: 



- VHS ŠP, časť 6.9 
- Opis ŠP, časť 4e, 7 
- AIS 
- ILP 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak dôkazy preukazujú aktivizovanie učiteľov pre 
každý študijný odbor, v ktorom jeho absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie. 
 
SP 6.10. V prípade spoločných študijných programov zaručuje vysoká škola 
aktivizovanie učiteľov podľa odsekov 1 až 6 pre príslušnú časť spoločného študijného 
programu, ktorú zabezpečuje v jeho rámci.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Štandardy SAAVŠ pre ŠP sú dostupné na: 
https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Standardy-pre-studijny-program-
2.pdf?x74963 
 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 6.10 
- Opis ŠP, časť 4e, 7 
- AIS 
- ILP 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak dôkazy preukazujú aktivizovanie učiteľov pre 
príslušnú časť spoločného študijného programu, ktorú zabezpečuje v jeho rámci. 
 
SP 6. 11. V prípade, ak vysoká škola uskutočňuje študijné programy v príslušnom 
študijnom odbore na viacerých súčastiach alebo vo viacerých sídlach, zaručuje 
aktivizovanie učiteľov podľa odsekov 1 až 6 osobitne pre každú súčasť a osobitne každé 
sídlo, v ktorom uskutočňuje študijný program ako celok.  
 
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 



Štandardy SAAVŠ pre ŠP sú dostupné na:  
https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Standardy-pre-studijny-program-
2.pdf?x74963 
 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 6.11 
- Opis ŠP, časť 4e, 7 
- AIS 
- ILP 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak dôkazy preukazujú aktivizovanie učiteľov 
osobitne pre každú súčasť a osobitne každé sídlo, v ktorom uskutočňuje študijný 
program ako celok. 
 
 
Posúdenie štandardu 7 - Tvorivá činnosť vysokej školy 
  
SP 7.1. Učitelia zabezpečujúci profilové predmety študijného programu preukazujú 
výsledky tvorivej činnosti v príslušnom študijnom odbore/študijných odboroch, v 
ktorom/ktorých sa študijný program uskutočňuje na požadovanej úrovni v závislosti 
od jeho stupňa:  

a) aspoň na významnej medzinárodnej úrovni, ak ide o študijný program tretieho 
stupňa;  

b) aspoň na medzinárodne uznávanej úrovni, ak ide o študijný program druhého 
stupňa alebo študijný program spájajúci prvý a druhý stupeň;  

c) aspoň na národne uznávanej úrovni, ak ide o študijný program prvého stupňa.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Štandardy SAAVŠ pre ŠP sú dostupné na: https://saavs.sk/wp-
content/uploads/2020/09/Standardy-pre-studijny-program-2.pdf?x74963 
Smernica o hodnotení tvorivej činnosti na UCM dostupná na: 
https://intranet.ucm.sk/docs2/predpisy/ostatne/Smernica_o_hodnoteni_tvorivej_c
innosti_na_UCM.pdf 
Usmernenie rektora UCM č. 3/2021 Na určenie osoby majúcej hlavnú zodpovednosť za 
kvalitu a rozvoj ŠP a OHIK a na vytváranie skupín osôb zabezpečujúcich profilové 
predmety ŠP a kvalitu a rozvoj OHIK na UCM je dostupné na: 
 https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/2021-3-
Usmernenie_rektora_3_urcenie_osoby_%20majucej_hlavnu_zodpovednost_za_kvalit
u_a_rozvoj_SP_a_OHIK.pdf 



Usmernenie rektora UCM č. 2/2021 Na vypracovanie kritérií hodnotenia úrovne tvorivej 
činnosti a hodnotenia úrovne výstupov tvorivej činnosti podľa ŠO na jednotlivých 
súčastiach UCM je dostupné na: 
 https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/ŠP/2021-2-
Usmernenie_rektora_UCM_2_-
_Vypracovanie_kriterii_hodnotenia_urovne_tvorivej_cinnosti.pdf 
Kritériá na určenie úrovne výstupov tvorivej činnosti na súčasti UCM podľa ŠO sú 
dostupné na webových stránkach súčastí UCM. 
 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 7.1 
- Opis ŠP, časť 7 
- VUPCH 
- VTC 
- Zoznam učiteľov ŠP 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak dôkazy preukazujú že: 

- Učitelia profilových predmetov majú výsledky tvorivej činnosti 
v príslušnom ŠO, v rámci ktorého sa ŠP uskutočňuje. 

- A tieto výsledky sú na príslušnej úrovni podľa stupňa ŠP.   
 
SP 7.2. Tvorivú činnosť vysoká škola preukazuje prostredníctvom najvýznamnejších 
výstupov tvorivej činnosti učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety študijného 
programu.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Štandardy SAAVŠ pre ŠP sú dostupné na: 
 https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Standardy-pre-studijny-program-
2.pdf?x74963 
Smernica o hodnotení tvorivej činnosti na UCM dostupná na:  
https://intranet.ucm.sk/docs2/predpisy/ostatne/Smernica_o_hodnoteni_tvorivej_c
innosti_na_UCM.pdf 
Usmernenie rektora UCM č. 3/2021 Na určenie osoby majúcej hlavnú zodpovednosť za 
kvalitu a rozvoj ŠP a OHIK a na vytváranie skupín osôb zabezpečujúcich profilové 
predmety ŠP a kvalitu a rozvoj OHIK na UCM je dostupné na:  
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/2021-3-
Usmernenie_rektora_3_urcenie_osoby_%20majucej_hlavnu_zodpovednost_za_kvalit
u_a_rozvoj_SP_a_OHIK.pdf 
Usmernenie rektora UCM č. 2/2021 Na vypracovanie kritérií hodnotenia úrovne tvorivej 
činnosti a hodnotenia úrovne výstupov tvorivej činnosti podľa ŠO na jednotlivých 
súčastiach UCM je dostupné na: 



https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/ŠP/2021-2-
Usmernenie_rektora_UCM_2_-
_Vypracovanie_kriterii_hodnotenia_urovne_tvorivej_cinnosti.pdf 
Kritériá na určenie úrovne výstupov tvorivej činnosti na súčasti UCM podľa ŠO sú 
dostupné na webových stránkach súčastí UCM. 
 
Dôkaz:  

- Výstupy tvorivej činnosti (súčasť akreditačného spisu) 
- VTC 
- VHS ŠP, časť 7.2 
- Opis ŠP, časť 7 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak sú predložené príslušné výstupy tvorivej 
činnosti učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety ŠP. 
 
SP 7.3. V prípade, ak vysoká škola uskutočňuje viaceré študijné programy v príslušnom 
študijnom odbore, preukazuje úroveň výsledkov tvorivej činnosti podľa odsekov 1 a 2 
osobitne pre každý študijný program, okrem súbehu s prípadmi podľa čl. 7 odseku 3 
Štandardov pre študijný program.   
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Štandardy SAAVŠ pre ŠP sú dostupné na: 
 https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Standardy-pre-studijny-program-
2.pdf?x74963 
Smernica o hodnotení tvorivej činnosti na UCM dostupná na:  
https://intranet.ucm.sk/docs2/predpisy/ostatne/Smernica_o_hodnoteni_tvorivej_c
innosti_na_UCM.pdf 
Usmernenie rektora UCM č. 3/2021 Na určenie osoby majúcej hlavnú zodpovednosť za 
kvalitu a rozvoj ŠP a OHIK a na vytváranie skupín osôb zabezpečujúcich profilové 
predmety ŠP a kvalitu a rozvoj OHIK na UCM je dostupné na:  
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/2021-3-
Usmernenie_rektora_3_urcenie_osoby_%20majucej_hlavnu_zodpovednost_za_kvalit
u_a_rozvoj_SP_a_OHIK.pdf 
Usmernenie rektora UCM č. 2/2021 Na vypracovanie kritérií hodnotenia úrovne tvorivej 
činnosti a hodnotenia úrovne výstupov tvorivej činnosti podľa ŠO na jednotlivých 
súčastiach UCM je dostupné na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/ŠP/2021-2-
Usmernenie_rektora_UCM_2_-
_Vypracovanie_kriterii_hodnotenia_urovne_tvorivej_cinnosti.pdf 
Kritériá na určenie úrovne výstupov tvorivej činnosti na súčasti UCM podľa ŠO sú 
dostupné na webových stránkach súčastí UCM. 



 
Dôkaz:  

- Výstupy tvorivej činnosti (súčasť akreditačného spisu) 
- VTC 
- VHS ŠP, časť 7.3 
- Opis ŠP, časť 7 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak sú príslušné výstupy tvorivej činnosti 
učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety ŠP predložené osobitne pre každý ŠP, 
okrem uvedeného prípadu. 
 
SP 7.4. Ak vysoká škola uskutočňuje viaceré študijné programy v príslušnom študijnom 
odbore vo viacerých sídlach, zaručuje preukázanie výsledkov tvorivej činnosti pre 
každé sídlo osobitne.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Štandardy SAAVŠ pre ŠP sú dostupné na: 
 https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Standardy-pre-studijny-program-
2.pdf?x74963 
Smernica o hodnotení tvorivej činnosti na UCM dostupná na:  
https://intranet.ucm.sk/docs2/predpisy/ostatne/Smernica_o_hodnoteni_tvorivej_c
innosti_na_UCM.pdf 
Usmernenie rektora UCM č. 3/2021 Na určenie osoby majúcej hlavnú zodpovednosť za 
kvalitu a rozvoj ŠP a OHIK a na vytváranie skupín osôb zabezpečujúcich profilové 
predmety ŠP a kvalitu a rozvoj OHIK na UCM je dostupné na:  
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/2021-3-
Usmernenie_rektora_3_urcenie_osoby_%20majucej_hlavnu_zodpovednost_za_kvalit
u_a_rozvoj_SP_a_OHIK.pdf 
Usmernenie rektora UCM č. 2/2021 Na vypracovanie kritérií hodnotenia úrovne tvorivej 
činnosti a hodnotenia úrovne výstupov tvorivej činnosti podľa ŠO na jednotlivých 
súčastiach UCM je dostupné na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/ŠP/2021-2-
Usmernenie_rektora_UCM_2_-
_Vypracovanie_kriterii_hodnotenia_urovne_tvorivej_cinnosti.pdf 
Kritériá na určenie úrovne výstupov tvorivej činnosti na súčasti UCM podľa ŠO sú 
dostupné na webových stránkach súčastí UCM. 
 
Dôkaz:  

- Výstupy tvorivej činnosti (súčasť akreditačného spisu) 
- VTC 
- VHS ŠP, časť 7.4 



- Opis ŠP, časť 7 
 
Štandard možno považovať za splnený, ak sú príslušné výstupy tvorivej činnosti 
učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety ŠP predložené osobitne pre každé sídlo. 
 
SP 7.5  Na uskutočňovanie študijného programu tretieho stupňa preukazuje vysoká 
škola dlhodobú kontinuálnu výskumnú alebo umeleckú činnosť v problematike 
študijného programu. Pracovisko musí preukázať dlhodobú a kontinuálnu úspešnosť v 
získavaní finančnej podpory pre príslušný výskum alebo umeleckú činnosť a existenciu 
pokračujúcich alebo nových výskumných/umeleckých projektov z domácich a 
medzinárodných grantových schém a iných súťažných zdrojov.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Štandardy SAAVŠ pre ŠP sú dostupné na: 
 https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Standardy-pre-studijny-program-
2.pdf?x74963 
Smernica o hodnotení tvorivej činnosti na UCM dostupná na:  
https://intranet.ucm.sk/docs2/predpisy/ostatne/Smernica_o_hodnoteni_tvorivej_c
innosti_na_UCM.pdf 
Usmernenie rektora UCM č. 3/2021 Na určenie osoby majúcej hlavnú zodpovednosť za 
kvalitu a rozvoj ŠP a OHIK a na vytváranie skupín osôb zabezpečujúcich profilové 
predmety ŠP a kvalitu a rozvoj OHIK na UCM je dostupné na:  
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/2021-3-
Usmernenie_rektora_3_urcenie_osoby_%20majucej_hlavnu_zodpovednost_za_kvalit
u_a_rozvoj_SP_a_OHIK.pdf 
Usmernenie rektora UCM č. 2/2021 Na vypracovanie kritérií hodnotenia úrovne tvorivej 
činnosti a hodnotenia úrovne výstupov tvorivej činnosti podľa ŠO na jednotlivých 
súčastiach UCM je dostupné na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/ŠP/2021-2-
Usmernenie_rektora_UCM_2_-
_Vypracovanie_kriterii_hodnotenia_urovne_tvorivej_cinnosti.pdf 
Kritériá na určenie úrovne výstupov tvorivej činnosti na súčasti UCM podľa ŠO sú 
dostupné na webových stránkach súčastí UCM. 
 
Dôkaz:  

- Webové sídlo pracoviska 
- VUPCH 
- VHS ŠP, časť 7.5 
- Opis ŠP, časť 7 
- Výročné správy o činnosti UCM sú dostupné na: 

https://www.ucm.sk/sk/vyrocne-spravy-o-cinnosti-ucm/ 



- Správy o VVČ na súčasti UCM sú dostupné na webových sídlach súčastí UCM 
- Správy o VVČ na UCM sú dostupné na: https://www.ucm.sk/sk/spravy-o-

vedecko-vyskumnej-cinnosti-ucm-01/ 
- Výsledky hodnotenia žiadostí projektov dostupné na:  

o APVV - https://www.apvv.sk/databaza-financovanych-projektov.html  
o VEGA - https://www.minedu.sk/vysledky-hodnotenia-novych-

projektov-a-financovanie-projektov-vega/ 
o KEGA – https://www.minedu.sk/vysledky-hodnotenia-novych-

projektov-a-financovanie-projektov-kega/  
- Centrálny register projektovej činnosti na UCM dostupný na webovom sídle 

UCM  
 
Štandard možno považovať za splnený, ak je pracovisko dlhodobo a kontinuálne 
úspešné v získavaní finančnej podpory pre príslušný výskum alebo umeleckú činnosť a 
rieši pokračujúce alebo nové výskumné/umelecké projekty z domácich a 
medzinárodných grantových schém a iných súťažných zdrojov. Dlhodobosť predstavuje 
spravidla časový úsek najmenej 10 rokov.  
 
SP 7.6.  Splnenie požiadavky uvedenej v odseku 5 môže vysoká škola nahradiť tým, že sa 
podrobuje periodickému hodnoteniu výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej 
činnosti v jednotlivých oblastiach výskumu raz za šesť rokov a na základe výsledkov 
najnovšieho hodnotenia jej bolo udelené oprávnenie používať označenie „výskumná 
univerzita“.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
UCM na základe ostatného periodického hodnotenia nebolo udelené oprávnenie používať 
označenie „výskumná univerzita“ 
Plnenie štandardu sa nehodnotí. 
 
 
Posúdenie štandardu 8 - Zdroje na zabezpečenie študijného programu a podporu 
študentov  
 
SP 8.1. Sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné 
zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie stanovených cieľov a 
výstupov vzdelávania. Ide najmä o posluchárne, učebne, študovne, laboratóriá a 
laboratórne prístroje a iné potrebné vybavenie, technické prostriedky a vybavenie, 
ateliéry, dielne, projektové a umelecké štúdiá, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské 
semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, 
strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, 
športoviská, knižnice, prístup k študijnej literatúre, informačným databázam a ďalším 



informačným zdrojom, informačné technológie a externé služby a ich zodpovedajúce 
financovanie.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Štatút vedeckého a kreatívneho parku UCM je dostupný na:  
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/statut_vedeckeho_a_kreativneho_parku_ucm
_v_trnave.pdf 
Štatút Centra informačných zdrojov je dostupný na:  
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/statut_ciz.pdf 
Štatút Univerzitnej predajne, dostupné na:  
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/statut_univerzitnej_predajne.pdf 
Knižničný a výpožičný poriadok, dostupné na:  
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/32_21_Kniznicny_a_vypozicny_poriadok
.pdf 
Smernica o organizácii prístupu k prostriedkom IKT na UCM, dostupné na:  
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/34_21_Smernica_o_organizacii_pristup
u_k_prostriedkom_IKT_na_UCM.pdf 
Smernica o pravidlách správy a používania elektronickej pošty UCM, dostupné na:  
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/6_21_elektronicka_posta.pdf 
Smernica pre prácu v internátnej počítačovej sieti, dostupné na:  
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_pre_pracu_v_internatnej_pocitacov
ej_sieti.pdf 
Centrum informačno-komunikačných technológií, dostupné na:  
https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacno-komunikacnych-technologii/ 
Oddelenie rozvoja, dostupné na: https://www.ucm.sk/sk/oddelenie-rozvoja/ 
Univerzitná knižnica, dostupné na: https://www.ucm.sk/sk/o-kniznici-
ciz/?highlight=univerzitn%E1+kni%9Enica 
Preukaz študenta UCM, dostupné na: https://www.ucm.sk/sk/preukaz-studenta-ucm/  
 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 8.1 
- Opis ŠP, časť 8a, 8b 
- AIS (rozvrh hodín - učebne) 
- Unikátne vedecké a kreatívne pracoviská – Univerzitný vedecký a kreatívny 

park UCM, informácie dostupné na: https://www.ucm.sk/sk/unikatne-
vedecke-a-kreativne-pracoviska-ako-sucasti-univerzitneho-vedeckeho-
parku/ 

- Organizačné oddelenie, dostupné na: https://www.ucm.sk/sk/organizacne-
oddelenie/  

- Centrum informačných zdrojov, dostupné na: 
https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov-ucm-v-trnave/ 



- Prorektor pre vzdelávanie, dostupné na: https://www.ucm.sk/sk/prorektor-
pre-vzdelavanie/ 

- Webové sídlo UCM, časť Študenti, dostupné na: 
https://www.ucm.sk/sk/studenti/ 

- Virtuálna študovňa, dostupné na: https://www.ucm.sk/sk/virtualna-
studovna/ 

- Vzdialený prístup do Virtuálnej študovne, dostupné na:  
- https://www.ucm.sk/sk/vzdialeny-pristup-do-vs/ 
- Univerzitná predajňa, dostupné na: https://www.ucm.sk/sk/univerzitna-

predajna/ 
- Informácie pre prvákov – úvod do informačných systémov na UCM, dostupné 

na:  
- https://www.ucm.sk/sk/informacie-pre-prvakov-uvod-do-is-na-ucm/ 
- Webové sídlo súčasti UCM a pracoviska uskutočňovania ŠP (príslušné 

a špecifické priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje 
zabezpečenia ŠP)  

- Športové a kultúrne aktivity študentov, dostupné na:  
https://www.ucm.sk/sk/sportove-a-kulturne-aktivity-studentov/ 

- Ponuky a príležitosti pre študentov, dostupné na: 
https://www.ucm.sk/sk/ponuky-a-prilezitosti-pre-studentov/ 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané dostatočné priestorové, 
materiálne, technické a informačné zabezpečenie príslušného ŠP. 
 
SP 8.2. V prípade, ak sú vzdelávacie činnosti poskytované dištančnou alebo 
kombinovanou metódou, sú zabezpečené systémy na správu obsahu kurzov a na správu 
vzdelávania a študentom je zaručený prístup k obsahu kurzov a k ďalším študijným 
materiálom.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Smernica o dištančnej metóde výučby na UCM, dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/8_21_distancna_vyucba.pdf 
Virtuálna študovňa dostupná na:   https://www.ucm.sk/sk/virtualna-studovna/  
Knižničný a výpožičný poriadok dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/32_21_Kniznicny_a_vypozicny_poriadok
.pdf 
Smernica o organizácii prístupu k prostriedkom IKT na UCM je dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/34_21_Smernica_o_organizacii_pristup
u_k_prostriedkom_IKT_na_UCM.pdf  
Smernica o pravidlách správy a používania elektronickej pošty UCM je dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/6_21_elektronicka_posta.pdf 



Smernica pre prácu v internátnej počítačovej sieti je dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_pre_pracu_v_internatnej_pocitacov
ej_sieti.pdf 
Vzdialený prístup do VŠ je dostupný na: https://www.ucm.sk/sk/vzdialeny-pristup-
do-vs/ 
 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 8.2 
- Opis ŠP, časť 8c 
- Virtuálna študovňa dostupná na: https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/browse 
- Webové sídla súčastí UCM a pracovísk uskutočňovania ŠP (využívanie 

a pravidlá využívania MOODLE, MS Teams, Google Meet, Zoom, Office 365, 
Virtuálne knižnice a študovne na súčastiach a pracoviskách UCM a pod.) 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že sú zabezpečené systémy na 
správu obsahu kurzov, vzdelávania a študenti majú prístup k obsahu kurzov a ďalším 
študijným materiálom. 
 
SP 8.3. Je zabezpečený podporný odborný personál, ktorý kompetentnosťou a počtom 
zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie 
ciele a výstupy.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 8.3 
- Opis ŠP, časť 7i 
- Prorektor pre vzdelávanie, dostupné na: https://www.ucm.sk/sk/prorektor-

pre-vzdelavanie/ 
- Organizačné oddelenie, dostupné na: https://www.ucm.sk/sk/organizacne-

oddelenie/ 
- Centrum informačných zdrojov, dostupné na: 

https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacnych-zdrojov/ 
- Prorektor pre kvalitu a vedu, dostupné na:  

https://www.ucm.sk/sk/prorektor-pre-kvalitu-a-vedu/ 
- Oddelenie kvality a vedy, dostupné na: https://www.ucm.sk/sk/oddelenie-

kvality-a-vedy/ 
- Prorektor pre vonkajšie vzťahy, dostupné na: 

https://www.ucm.sk/sk/prorektor-pre-vonkajsie-vztahy/ 
- Oddelenie vonkajších vzťahov, dostupné na: 

https://www.ucm.sk/sk/oddelenie-vonkajsich-vztahov/ 



- Oddelenie práce s verejnosťou, dostupné na: 
https://www.ucm.sk/sk/oddelenie-prace-s-verejnostou/ 

- Prorektor pre rozvoj, dostupné na: https://www.ucm.sk/sk/prorektor-pre-
rozvoj/ 

- Centrum informačno-komunikačných technológií, dostupné na: 
https://www.ucm.sk/sk/centrum-informacno-komunikacnych-
technologii/ 

- Osoba zodpovedná/osoby zodpovedné za štúdium/doktorandské 
štúdium/vonkajšie vzťahy/ďalšie formy vzdelávania/mobility na súčasti UCM, 
podľa štruktúry vedenia súčasti UCM, dostupné na webovom sídle súčasti UCM 

- Poverení pracovníci/referenti/oddelenia na súčastiach UCM pre oblasti 
štúdia, vedy, vonkajších vzťahov, podľa štruktúry vedenia súčasti UCM, 
dostupné na webových sídlach súčastí UCM   

- Osoby zodpovedné za štúdium/mobility (koordinátori) na pracovisku 
uskutočňovania ŠP, dostupné na webovom sídle pracoviska 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázaná existencia, odbornosť, 
kompetentnosť príslušného personálu v požadovanej kvantite. 
 
SP 8.4. Sú udržiavané záväzné partnerstvá, ktoré umožňujú účasť relevantných 
zainteresovaných strán na zabezpečovaní kvality, realizácii a rozvoji študijného 
programu.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Smernica upravujúca proces uzatvárania bilaterálnych zmlúv na UCM je dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_uzatvarania_bil
ateralnych_zmluv_na_ucm.pdf 
Zmluva o spolupráci (SK) je dostupná na: https://www.ucm.sk/sk/legislativa/ 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/Zmluva_o_spolupraci_SK.docx  
Zmluva o spolupráci (EN) je dostupná na: https://www.ucm.sk/sk/legislativa/ 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/Zmluva_o_spolupraci_EN.docx  
 
 
 
Dôkaz: 

- VSH ŠP, časť 8.4 
- Opis ŠP, časť 8d 
- Súhlas zainteresovanej strany ŠP 
-  
- Správa o hodnotení ŠP zainteresovanou stranou 
- Zoznam členov RŠP je dostupný na webovom sídle súčasti UCM  



- Zápisnica z rokovania RŠP 
- Zoznam posudzovateľov pri RVHK UCM je dostupný na: ??? 
- Zmluvy, memorandá, dohody o spolupráci dostupné na:  
- https://www.ucm.sk/sk/medzinarodne-vztahy/ 
- Výročné správy o činnosti UCM sú dostupné na: 

https://www.ucm.sk/sk/vyrocne-spravy-o-cinnosti-ucm/ 
- Správy o VVČ na súčasti UCM sú dostupné na webových sídlach súčastí UCM 
- Správy o VVČ na UCM (príslušné časti: projekty, organizovanie vedeckých, 

odborných, popularizačných podujatí, členstvá, expertízna, vydavateľská 
a posudzovateľská činnosť a pod.) sú dostupné na: 
https://www.ucm.sk/sk/spravy-o-vedecko-vyskumnej-cinnosti-ucm-01/ 

- Iné dôkazy účasti zainteresovaných strán na zabezpečovaní, realizácii a rozvoji 
ŠP (členstvo v skúšobných a štátnicových komisiách, vedenie záverečnej práce, 
konzultácie, oponentúra, recenzná, expertízna a poradenská činnosť, odborná 
prax, stáž, prezentácia, prednáška a pod.) dostupné v AIS, menovacie dekréty, 
schvaľovanie vo VR, AS (zápisnice zo zasadnutia), webové sídla 
súčastí/pracovísk UCM (podujatia, programy, aktivity a pod.)    

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že partnerstvá sú záväzné, 
udržiavané a umožňujú účasť zainteresovaných strán na zabezpečovaní, realizácii 
a rozvoji ŠP. 
 
SP 8.5. Vysoká škola má zabezpečené dostatočné personálne, priestorové, materiálne, 
technické a informačné zdroje študijného programu osobitne pre každé sídlo, v ktorom 
sa má uskutočňovať študijný program alebo jeho časť, primerane k cieľom a výstupom 
vzdelávania príslušnej časti študijného programu.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Štatút, organizačný poriadok, iný vnútorný predpis každého sídla osobitne, na ktorom sa 
uskutočňuje časť ŠP (analogicky časti SP 8.1) 
Preukaz študenta UCM dostupné na: https://www.ucm.sk/sk/preukaz-studenta-ucm/  
 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 8.5 
- Opis ŠP, časť 8a, 8b 
- AIS (rozvrh hodín - učebne) 
- Príslušné informácie o personálnych, priestorových, materiálnych, 

technických a informačných zdrojoch osobitne pre každé sídlo, na ktorom sa 
uskutočňuje príslušná časť štúdia ŠP (analogicky časti SP 8.1) 

 



Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že zdroje ŠP sú dostatočne 
zabezpečené pre každé sídlo v primeranej miere k výstupom vzdelávania príslušnej 
časti ŠP.  
 
SP 8.6. Vysoká škola efektívne reaguje na rozmanitosť potrieb a záujmov študentov 
študijného programu. Poskytuje študentom študijného programu podporu na úspešné 
napredovanie v štúdiu a kariérne poradenstvo.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Študijný poriadok dostupný na: 
https://ff.ucm.sk/docs/studium/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf  
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM je dostupná 
na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_z
ahranicnych_studentov_na_ucm.pdf 
Kariérne centrum UCM: v štádiu budovania 
Kariérne centrum/príslušná poradenská činnosť na súčastiach UCM, dostupné na 
webových sídlach súčastí UCM 
Psychologická podpora a poradenstvo dostupné na: 
https://www.ucm.sk/sk/psychologicka-podpora-a-
poradenstvo/?highlight=psychologick%E1+porad%F2a 
 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 8.6 
- Opis ŠP, časť 7h, 7i 
- Webové sídla pracoviska uskutočňovania ŠP, súčasti UCM (študijní poradcovia, 

koordinátori štúdia, body student’s) 
- Webové sídlo UCM – časť Študenti, dostupné na: 

https://www.ucm.sk/sk/studenti/ 
- Psychologická poradňa UCM pre študentov a zamestnancov, dostupné na: 

https://www.ucm.sk/sk/psychologicka-podpora-a-
poradenstvo/?highlight=psychologick%E1+porad%F2a 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že škola efektívne reaguje na 
rozmanitosť potrieb študentov (podpora napredovania v štúdiu a kariérne 
poradenstvo). 
 
SP 8.7. Študenti študijného programu majú zabezpečené primerané sociálne 
zabezpečenie, športové, kultúrne, duchovné a spoločenské vyžitie počas štúdia.  
 



Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Štipendijný poriadok UCM dostupný na:  
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021_stipendijny_poriadok_ucm.pdf 
Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom, dostupné na:  
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/skolne_a_poplatky_spojene_so_studiom_202
0.pdf 
Smernica o postupe pri predkladaní a schvaľovaní žiadosti o príspevok na športové 
a kultúrne aktivity študentov UCM je dostupná na:  
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/30_21_Smernica_o_postupe_pri_predkl
adani_a_schvalovani_ziadosti.pdf 
Žiadosť o príspevok na športové a kultúrne aktivity študentov, dostupné na:   
https://www.ucm.sk/docs/dokumenty/interny_predpis_ziadosti_o_prispevok_na_s
portove_ziadost_2012.pdf 
Prevádzkový poriadok ŠD UCM je dostupný na:  
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/Prevadzkovy_poriadok_SD_UCM.pdf 
Ubytovací poriadok ŠD UCM je dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021-27_Ubytovaci_poriadok_ucm.pdf 
Duchovné centrum/Centrum duchovných služieb UCM: v štádium budovania 
Poradensko-právne centrum pre študentov so špecifickými potrebami a zo 
znevýhodneného prostredia UCM: v štádiu budovania 
 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 8.7 
- Opis ŠP, časť 8e 
- Webové sídla súčastí UCM, resp. pracovísk uskutočňovania ŠP (podujatia 

a aktivity) 
- Webové sídlo UCM, časť Športové a kultúrne aktivity študentov, dostupné na: 

https://www.ucm.sk/sk/sportove-a-kulturne-aktivity-studentov/ 
- Webové sídla a podsídla príslušných športových, kultúrnych, duchovných 

a spoločenských štruktúr  
 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané primerané sociálne 
zabezpečenie, športové, kultúrne, duchovné a spoločenské vyžitie študentov ŠP.  
 
SP 8.8.  Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na 
domácich a zahraničných mobilitách a stážach.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 



 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Stratégia internacionalizácie UCM (a príslušné akčné plány) sú dostupné na:  
https://www.ucm.sk/sk/strategia-internacionalizacie-ucm/ 
Študijný poriadok dostupný na:  
https://ff.ucm.sk/docs/studium/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf  
Smernica o doktorandskom štúdiu na UCM dostupná na:  
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021-42-
Smernica_o_doktorandskom_studiu_Univerzity_sv._Cyrila_a_Metoda_v_Trnave.pdf 
Minimálne ukazovatele tvorivej činnosti učiteľa na UCM podľa jeho funkčného zaradenia 
(OA, doc., prof.) dostupná na:  
https://intranet.ucm.sk/docs2/predpisy/ostatne/Minimalne_ukazovatele_tvorivej_c
innosti_ucitela_na_UCM_podla_jeho_funkcneho_zaradenia_(OA,_doc.,_prof.).pdf 
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov dostupná na:  
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Smernica_o_uznavani_absolvovanych_p
redmetov.pdf 
Smernica o administrácii programu Erazmus+ dostupné na:  
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/24_2021_administracia_erasmus+.pdf 
 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 8.8 
- Opis ŠP, časť 8f 
- AIS (mobility, stáže) 
- Webové sídlo UCM, časť Štúdium, dostupné na: 

https://www.ucm.sk/sk/studenti/  
- Oznamy a aktuality Oddelenia vonkajších vzťahov dostupné na:  

https://www.ucm.sk/sk/oznamy-a-aktuality-oddelenia-vonkajsich-
vztahov/ 

- Webové sídlo UCM, časť Medzinárodné vzťahy, dostupné na:  
https://www.ucm.sk/sk/medzinarodne-vztahy/ 

- Webové sídla súčastí UCM a pracovísk uskutočňovania ŠP (organizačná 
štruktúra – príslušné referáty/poverené osoby/koordinátori a ich činnosť) 

- Výročné správy o činnosti UCM sú dostupné na: 
https://www.ucm.sk/sk/vyrocne-spravy-o-cinnosti-ucm/ 

- Správy o VVČ na súčasti UCM sú dostupné na webových sídlach súčastí UCM 
- Správy o VVČ na UCM (príslušné časti: mobility, domáca a zahraničná 

spolupráca) sú dostupné na: https://www.ucm.sk/sk/spravy-o-vedecko-
vyskumnej-cinnosti-ucm-01/ 

- Správa o štúdiu na UCM (časť o mobilitách) dostupné na:  
https://www.ucm.sk/sk/spravy-o-vychovno-vzdelavacej-cinnosti-ucm/  

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané zabezpečenie prístupu 
a podpory študentov ŠP v mobilitách a stážach. 
 



SP 8. 9.Vysoká škola poskytuje individualizovanú podporu a vytvára vhodné podmienky 
pre študentov študijného programu so špecifickými potrebami.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Študijný poriadok dostupný na: 
https://ff.ucm.sk/docs/studium/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf   
Štipendijný poriadok UCM dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021_stipendijny_poriadok_ucm.pdf 
Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom, dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/skolne_a_poplatky_spojene_so_studiom_202
0.pdf 
Štatút fondu na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami je dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/statut_fondu_na_podporu_studia_studentov
_so_specialnymi_potrebami.pdf 
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre 
študentov so špecifickými potrebami je dostupná na:  
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zabezpecenie_vseobecne_pristupneho_akade
mickeho_prostredia_pre_studentov_so_specifickymi_potrebami.pdf 
Prevádzkový poriadok ŠD UCM je dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/Prevadzkovy_poriadok_SD_UCM.pdf 
Ubytovací poriadok ŠD UCM je dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021-27_Ubytovaci_poriadok_ucm.pdf 
 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 8.9 
- Opis ŠP, časť 4i, 7h, 7i, 8e 
- Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami, dostupné na: 

https://www.ucm.sk/sk/centrum-podpory-studentov-so-specifickymi-
potrebami-01/ 

- Umiestnenie pomôcok pre študentov so špecifickými potrebami, dostupné na: 
https://www.ucm.sk/sk/centrum-podpory-studentov-so-specifickymi-
potrebami-01/ 

- Činnosť študijného oddelenia (individuálne študijné plány) 
- Činnosť ŠD (postup pri ubytovaní študentov so špecifickými potrebami) 
- Webové sídla súčastí UCM (príslušné politiky, štruktúry a procesy)  

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázaná individualizovaná podpora 
a vhodné podmienky pre študentov ŠP so špecifickými potrebami.  
 
SP 8.10 V profesijne orientovaných študijných programoch má študijný program 
zmluvných partnerov v podobe organizácií, ktoré zabezpečujú odbornú prax a 



praktickú výučbu študentov. Tieto organizácie majú zabezpečené dostatočné 
priestorové, materiálne, technologické a personálne podmienky tak, aby bolo možné 
dosiahnuť plánované výstupy vzdelávania.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Smernica upravujúca proces uzatvárania bilaterálnych zmlúv na UCM je dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_uzatvarania_bil
ateralnych_zmluv_na_ucm.pdf 
Zmluva o spolupráci (SK) je dostupná na: https://www.ucm.sk/sk/legislativa/ 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/Zmluva_o_spolupraci_SK.docx  
Zmluva o spolupráci (EN) je dostupná na: https://www.ucm.sk/sk/legislativa/ 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/Zmluva_o_spolupraci_EN.docx  
Preukaz študenta UCM dostupné na: https://www.ucm.sk/sk/preukaz-studenta-ucm/  
Študijný poriadok UCM je dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/studijny_poriadok_ucm_2020.pdf 
 
Dôkaz: 

- VSH ŠP, časť 8.10 
- Opis ŠP, časť 2c, 3c, 8a, 8b, 8d 
- Zmluvy, memorandá, dohody o spolupráci dostupné na:  

https://www.ucm.sk/sk/medzinarodne-vztahy/ 
- Výročné správy o činnosti UCM sú dostupné na: 

https://www.ucm.sk/sk/vyrocne-spravy-o-cinnosti-ucm/ 
- Správy o VVČ na súčasti UCM sú dostupné na webových sídlach súčastí UCM 
- Správy o VVČ na UCM (časti o domácej a zahraničnej spolupráci) sú dostupné 

na: https://www.ucm.sk/sk/spravy-o-vedecko-vyskumnej-cinnosti-ucm-
01/ 

- Webové sídla zmluvných partnerov a iné zdroje o priestorových, materiálnych, 
technologických a personálnych podmienkach dosiahnutia plánovaných 
výstupov vzdelávania 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že partneri odbornej praxe 
a praktickej výučby sú zazmluvnení a že majú dostatočné podmienky na dosiahnutie 
výstupov vzdelávania. 
 
 
Posúdenie štandardu 9 - Zhromažďovanie a spracovanie informácií o študijnom 
programe  
 
SP 9. 1. Vysoká škola zbiera, analyzuje a využíva relevantné informácie na efektívne 
manažovanie študijného programu a ďalších aktivít.  



 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Smernica o vytváraní, úprave a schvaľovaní študijných programov, odborov 
habilitačného konania a inauguračného konania a podávanie žiadostí na SAAVŠ dostupná 
na: 
https://intranet.ucm.sk/docs2/predpisy/ostatne/smernica_o_SP/Smernica_o_vytv
arani,_uprave_a_schvalovani_studijnych_programov.pdf 
Smernica o používaní akademického informačného systému (AIS) dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/33_21_Smernica_o_pouzivani_akademic
keho_informacneho_systemu_(AIS).pdf 
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM dostupná 
na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/smernica_upravujuca_proces_administracie_z
ahranicnych_studentov_na_ucm.pdf 
Smernica o hodnotení tvorivej činnosti na UCM dostupná na: 
https://intranet.ucm.sk/docs2/predpisy/ostatne/Smernica_o_hodnoteni_tvorivej_c
innosti_na_UCM.pdf 
Smernica o doktorandskom štúdiu UCM dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021-42-
Smernica_o_doktorandskom_studiu_Univerzity_sv._Cyrila_a_Metoda_v_Trnave.pdf 
Registratúrny poriadok UCM dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/registraturny_poriadok_ucm.pdf 
Získavanie relevantnej spätnej väzby od zainteresovaných strán je dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Ziskavanie_relevantnej_spatnej_vazby_o
d_zainteresovanych_stran.pdf 
Štatút centra informačných zdrojov dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/statut_ciz.pdf 
Centrálny register študentov dostupný na: ??? 
Centrálny register vysokoškolských zamestnancov dostupný na: 
https://www.portalvs.sk/regzam/ 
Centrálny register evidencie publikačnej činnosti dostupný na: 
http://cms.crepc.sk/Default.aspx 
Centrálny register evidencie umeleckej činnosti dostupný na: 
http://cms.crepc.sk/Default.aspx 
Centrálny register evidencie záverečných prác dostupný na: https://crzp.cvtisr.sk 
Centrálny register evidencie projektovej činnosti UCM, dostupný na: v štádiu tvorby 
Online katalóg UCM dostupný na: https://ucm.dawinci.sk 
 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 9.1 
- Opis ŠP, časť 10 



- AIS 
- VUPCH 
- Samohodnotiaci formulár doktoranda (dostupné u príslušného prodekana, na 

Oddelení kvality a vedy u referentky pre 3. stupeň štúdia)  
- Výročné správy o činnosti UCM sú dostupné na: 

https://www.ucm.sk/sk/vyrocne-spravy-o-cinnosti-ucm/ 
- Správy o VVČ na súčasti UCM sú dostupné na webových sídlach súčastí UCM 
- Správy o VVČ na UCM sú dostupné na: https://www.ucm.sk/sk/spravy-o-

vedecko-vyskumnej-cinnosti-ucm-01/ 
- Správy o štúdiu na UCM dostupné na: https://www.ucm.sk/sk/spravy-o-

vychovno-vzdelavacej-cinnosti-ucm/  
- Správy o doktorandskom štúdiu na UCM sú dostupné na: 

https://www.ucm.sk/sk/spravy-o-doktorandskom-
studiu/?highlight=spr%E1va+o+doktorandskom+%9At%FAdiu 

- Harmonogram, program a zápisnice so zasadnutí katedier, KD, KR, RŠP, OK, 
RK, RVHK, AS, VR, SR na príslušných webových sídlach 

- Hospitačná činnosť, dotazník spokojnosti študentov, dotazník spokojnosti 
zamestnancov, rozhovory vedenia s pracovníkmi (bližšie informácie na 
webových sídlach súčastí UCM)  

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázaný zber, analyzovanie a 
využívanie relevantných informácií o ŠP na jeho efektívne manažovanie.  
 
SP 9.2. Efektívny zber a analýza informácií o študijnom programe a ďalších aktivitách 
vstupuje do hodnotenia študijného programu a do návrhu jeho úprav.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Smernica o vytváraní, úprave a schvaľovaní študijných programov, odborov 
habilitačného konania a inauguračného konania a podávanie žiadostí na SAAVŠ dostupná 
na: 
https://intranet.ucm.sk/docs2/predpisy/ostatne/smernica_o_SP/Smernica_o_vytv
arani,_uprave_a_schvalovani_studijnych_programov.pdf 
Vnútorný systém zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave je 
dostupný na: 
https://intranet.ucm.sk/docs2/predpisy/ostatne/vnutorny_system_zabezpecovania
_kvality.pdf 
 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 9.2 
- Opis ŠP, časť 2c, 10 
- Návrh na vytvorenie nového ŠP, alebo ucelenej časti ŠP, alebo na úpravu ŠP 



- Súhlas zainteresovanej strany ŠP 
- Správy o hodnotení ŠP zainteresovanou stranou 
- Hodnotenie štúdia študentmi, dostupné na webových sídlach súčastí UCM 
- Zápisnica zo zasadnutia RŠP, RK dostupné na webovom sídle súčasti UCM 
- Správy o štúdiu na súčasti UCM dostupné na webovom sídle súčasti UCM 
- Správy o štúdiu na UCM dostupné na: https://www.ucm.sk/sk/spravy-o-

vychovno-vzdelavacej-cinnosti-ucm/ 
 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že do hodnotenia ŠP a návrhu 
jeho úprav vstupujú zber a analýza informácií o ŠP a o ďalších aktivitách. 
 
SP 9.3. Pri študijnom programe sa sledujú a vyhodnocujú kľúčové indikátory 
vzdelávania a učenia sa, charakteristiky záujemcov a študentov, postup (napredovanie) 
študentov v štúdiu, ich úspešnosť a zanechávanie štúdia, spokojnosť študentov, 
uplatnenie absolventov, názory absolventov a zamestnávateľov, informácie o zdrojoch 
a podpore študentov.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Smernica o vytváraní, úprave a schvaľovaní študijných programov, odborov 
habilitačného konania a inauguračného konania a podávanie žiadostí na SAAVŠ dostupná 
na: 
https://intranet.ucm.sk/docs2/predpisy/ostatne/smernica_o_SP/Smernica_o_vytv
arani,_uprave_a_schvalovani_studijnych_programov.pdf 
Získavanie relevantnej spätnej väzby od zainteresovaných strán je dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Ziskavanie_relevantnej_spatnej_vazby_o
d_zainteresovanych_stran.pdf 
 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 9.3 
- Opis ŠP, časť 3, 10 
- Správa o štúdiu na súčasti UCM, dostupné na webovom sídle súčasti UCM 
- Vyhodnotenie dotazníka spokojnosti študentov, zamestnancov, absolventov 
- Vyhodnotenie hospitačnej činnosti 
- Zápisnice zo zasadnutia KD, VR fakulty 
- Správa o činnosti UCM, dostupné na: https://www.ucm.sk/sk/vyrocne-

spravy-o-cinnosti-ucm/  
- Správa o štúdiu na UCM, dostupné na: https://www.ucm.sk/sk/spravy-o-

vychovno-vzdelavacej-cinnosti-ucm/  
- Zápisnice zo zasadnutia RŠP, RK, RVHK, KR 

 



Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že uvedené indikátory, 
charakteristiky a postupy sa sledujú a vyhodnocujú. 
 
SP 9. 4. Na zber a spracovanie informácií o študijnom programe sa využívajú vhodné 
nástroje a metódy. Do získavania, analýzy, ako aj následných informácií o opatreniach 
sú zapojení študenti, učitelia, zamestnávatelia a ďalšie zainteresované strany 
študijného programu.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Smernica o vytváraní, úprave a schvaľovaní študijných programov, odborov 
habilitačného konania a inauguračného konania a podávanie žiadostí na SAAVŠ dostupná 
na: 
https://intranet.ucm.sk/docs2/predpisy/ostatne/smernica_o_SP/Smernica_o_vytv
arani,_uprave_a_schvalovani_studijnych_programov.pdf 
Získavanie relevantnej spätnej väzby od zainteresovaných strán je dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Ziskavanie_relevantnej_spatnej_vazby_o
d_zainteresovanych_stran.pdf 
 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 9.4 
- Opis ŠP, časť 2c, 3a, 3c, 7g, 8d, 10 
- Dotazníky spokojnosti študentov, zamestnancov, absolventov dostupné na 

webových sídlach súčastí UCM 
- Zápisnice zo zasadnutia RK, KD 
- AIS 
- Súhlas zainteresovanej strany ŠP 
- Správy o hodnotení ŠP zainteresovanou stranou 
 

Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že na získavanie a spracovanie 
informácií o ŠP sa využívajú vhodné metódy a nástroje, a že do týchto procesov, aj ich 
vyhodnotenia a opatrení sú zapojené všetky zainteresované strany. 
Posúdenie štandardu 10 - Zverejňovanie informácií o študijnom programe  
 
SP 10.1. Vysoká škola má zverejnené, ľahko prístupné a prehľadne štruktúrované 
informácie o študijnom programe, najmä o jeho vzdelávacích cieľoch a výstupoch, 
požiadavkách na uchádzačov o štúdium, spôsobe ich výberu a odporúčaných 
osobnostných predpokladoch, úrovni národného kvalifikačného rámca, študijnom 
odbore, udeľovanom akademickom titule, pravidlách vyučovania a učenia sa, 
podmienkach absolvovania programu, postupoch a kritériách hodnotenia, zdrojoch 
programu, o miere úspešnosti, možnostiach učenia sa študentov, ako aj informácie o 



povolaniach, ktoré môže úspešný absolvent študijného programu vykonávať, a o 
uplatnení absolventov študijného programu.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Smernica o slobodnom prístupe k informáciám o univerzite a o úhrade nákladov za 
sprístupnenie informácií dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/slobodny_pristup_k_informaciam_2012.pdf 
Štandardy SAAVŠ pre ŠP dostupné na: https://saavs.sk/wp-
content/uploads/2020/09/Standardy-pre-studijny-program-2.pdf?x74963 
 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 10.1 
- Webové sídlo UCM – údaje o ŠP v časti Uchádzač, dostupné na: 

https://www.ucm.sk/sk/uchadzaci/ a v časti Študenti, dostupné na: 
https://www.ucm.sk/sk/studenti/ 

- Webové sídla súčastí UCM – údaje o ŠP v časti Štúdium  
- Webové sídla súčastí UCM, resp. pracovísk uskutočňovania ŠP s príslušnými 

informáciami o ŠP: 
a) o vzdelávacích cieľoch a výstupoch,  
b) požiadavkách na uchádzačov o štúdium, 
c) spôsobe ich výberu a odporúčaných osobnostných predpokladoch,  
d) úrovni národného kvalifikačného rámca,  
e) študijnom odbore,  
f) udeľovanom akademickom titule,  
g) pravidlách vyučovania a učenia sa,  
h) podmienkach absolvovania programu,  
i) postupoch a kritériách hodnotenia,  
j) zdrojoch programu,  
k) miere úspešnosti,  
l) možnostiach učenia sa študentov,  
m) informácie o povolaniach, ktoré môže úspešný absolvent študijného 

programu vykonávať, 
n) uplatnení absolventov. 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak sú príslušné informácie o ŠP zverejnené 
a ľahko prístupné. 
 
SP 10.2. Tieto informácie sú ľahko prístupné študentom, ich podporovateľom, 
potenciálnym študentom, absolventom, ďalším zainteresovaným stranám a širokej 
verejnosti vo všetkých jazykoch, v ktorých sa uskutočňuje študijný program. Spôsob 



sprístupnenia informácií zohľadňuje aj potreby uchádzačov a študentov so 
špecifickými potrebami.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Smernica o slobodnom prístupe k informáciám o univerzite a o úhrade nákladov za 
sprístupnenie informácií dostupná na:  
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/slobodny_pristup_k_informaciam_2012.pdf 
Štandardy SAAVŠ pre ŠP dostupné na: https://saavs.sk/wp-
content/uploads/2020/09/Standardy-pre-studijny-program-2.pdf?x74963 
 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 10.2 
- Odkazy na jazykové mutácie príslušných dokumentov a formulárov (príslušné 

informácie na webovom sídle UCM, súčasti UCM, pracovisku uskutočňovania 
ŠP) 

- Odkazy na príslušné informácie upravené pre uchádzačov a študentov so 
špecifickými potrebami, resp. spôsob ich sprístupnenia pre uchádzačov a 
študentov so špecifickými potrebami 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak sú príslušné informácie o ŠP verejne 
prístupné vo všetkých jazykoch uskutočňovania ŠP a pre uchádzačov a študentov so 
špecifickými potrebami. 
 
 
Posúdenie štandardu 11 - Priebežné monitorovanie, periodické hodnotenie a 
periodické schvaľovanie študijného programu  
 
SP 11.1. Vysoká škola priebežne monitoruje, pravidelne vyhodnocuje a upravuje študijný 
program s cieľom zabezpečiť, aby bol v súlade so štandardmi pre študijný program a 
aby dosahované ciele a výstupy vzdelávania boli v súlade s potrebami študentov, 
zamestnávateľov a ďalších zainteresovaných strán, aby zodpovedali aktuálnym 
poznatkom a aktuálnemu stavu ich aplikácií, aktuálnym technologickým možnostiam a 
aby úroveň absolventov, najmä prostredníctvom dosahovaných výstupov vzdelávania 
bola v súlade s požadovanou úrovňou kvalifikačného rámca.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené - 
- 
- 



 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 
nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

 

 
Smernica o vytváraní, úprave a schvaľovaní študijných programov, odborov habilitačného 
konania a inauguračného konania a podávanie žiadostí na SAAVŠ dostupná na: 
https://intranet.ucm.sk/docs2/predpisy/ostatne/smernica_o_SP/Smernica_o_vytv
arani,_uprave_a_schvalovani_studijnych_programov.pdf 
Vnútorný systém zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave je 
dostupný na: 
https://intranet.ucm.sk/docs2/predpisy/ostatne/vnutorny_system_zabezpecovania
_kvality.pdf 
Štandardy SAAVŠ pre ŠP dostupné na: https://saavs.sk/wp-
content/uploads/2020/09/Standardy-pre-studijny-program-2.pdf?x74963 
Získavanie relevantnej spätnej väzby od zainteresovaných strán je dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Ziskavanie_relevantnej_spatnej_vazby_o
d_zainteresovanych_stran.pdf 
 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 11.1 
- Sharepoint UCM (https://ucmtt.sharepoint.com/SitePages/Domov.aspx) 
- Zápisnice zo zasadnutia RŠP, RK, RVHK 
- Zápisnice zo zasadnutia KD, KR 
- Zdokumentované informácie o ŠP 
- Harmonogram posudzovania ŠP v RK, RVHK 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané priebežné monitorovanie, 
pravidelné vyhodnocovanie a úprava ŠP tak, aby ŠP: 

- Bol v súlade so štandardmi ŠAAVŠ pre ŠP 
- Ciele a výstupy vzdelávania boli v súlade s potrebami zainteresovaných 

strán 
- Zodpovedali aktuálnemu stavu poznatkov a ich aplikácii 
- Aktuálnym technologickým možnostiam 
- Úroveň absolventov bola v súlade s požadovanou úrovňou kvalifikačného 

rámca 
 
SP 11.2. Súčasťou monitorovania a hodnotenia študijného programu je získavanie 
relevantnej spätnej väzby od zainteresovaných strán programu, ktoré sa zúčastňujú aj 
na príprave metodiky jej vyhodnotenia. Študenti majú možnosť aspoň raz ročne 
prostredníctvom anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite výučby a o učiteľoch 
študijného programu.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené - 
- 
- 



 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 
nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

 

 
Vnútorný systém zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave je 
dostupný na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/vnutorny_system_zabe
zpecovania_kvality.pdf  
Štatút RVHK dostupný na:  
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/Statut_RVKH.pdf 
Štatút RK dostupný na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/2021-39-
Statut_Rady_kvality_sucasti_Univerzity_sv._Cyrila_a_Metoda_v_Trnave.pdf 
Štatút RŠP dostupný na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/2021-40-
Statut_Rady_pre_studijny_program_na_Univerzite_sv._Cyrila_a_Metoda_v_Trnave.
pdf 
Smernica o externom posudzovaní vnútorného systému kvality UCM dostupná na:  
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/2021-38-
Smernica_o_externom_posudzovani_vnutorneho_systemu_kvality_UCM.pdf 
Získavanie relevantnej spätnej väzby od zainteresovaných strán je dostupné na:  
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Ziskavanie_relevantnej_spatnej_vazby_o
d_zainteresovanych_stran.pdf 
 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 11.2 
- Opis ŠP, časť 3a, 3c, 7g, 10 
- Zápisnice z rokovania RVHK, RK, RŠP 
- Dotazník spokojnosti/hodnotenie ŠP/učiteľov študentami, dostupné na 

webových sídlach súčastí UCM 
 

Štandard možno považovať za splnený ak je preukázané, že zainteresované strany ŠP 
sú súčasťou monitorovania, hodnotenia a prípravy metodiky vyhodnotenia ŠP, a že 
študenti majú možnosť najmenej ročne sa anonymne vyjadriť ku kvalite výučby 
a o učiteľoch ŠP. 
 
SP 11.3. Výsledky vyhodnotenia spätnej väzby podľa odseku 2 sa premietajú do 
prijímania opatrení na zlepšenie; pri ich navrhovaní majú zaručenú účasť aj študenti.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 



Vnútorný systém zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave je 
dostupný na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/vnutorny_system_zabe
zpecovania_kvality.pdf  
Štatút RVHK dostupný na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/Statut_RVKH.pdf 
Štatút RK dostupný na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/2021-39-
Statut_Rady_kvality_sucasti_Univerzity_sv._Cyrila_a_Metoda_v_Trnave.pdf 
Štatút RŠP dostupný na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/2021-40-
Statut_Rady_pre_studijny_program_na_Univerzite_sv._Cyrila_a_Metoda_v_Trnave.
pdf 
Smernica o externom posudzovaní vnútorného systému kvality UCM dostupná na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/2021-38-
Smernica_o_externom_posudzovani_vnutorneho_systemu_kvality_UCM.pdf 
Získavanie relevantnej spätnej väzby od zainteresovaných strán je dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Ziskavanie_relevantnej_spatnej_vazby_o
d_zainteresovanych_stran.pdf 
Smernica o vytváraní, úprave a schvaľovaní študijných programov, odborov 
habilitačného konania a inauguračného konania a podávanie žiadostí na SAAVŠ dostupná 
na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/%C5%A0P/Smernica_o_vytv
arani,_uprave_a_schvalovani_studijnych_programov.pdf  
 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 11.3 
- Opis ŠP, časť 3a, 3c, 7g, 10 
- Zoznam členov RVHK, RK, RŠP 
- Zápisnice z rokovania RŠP, RK, RVHK 
- Zápisnice z rokovania KD a KR 
- Návrh na nový ŠP, alebo úpravu ŠP 
- Súhlas zainteresovanej strany ŠP 
- Správy o hodnotení ŠP zainteresovanou stranou 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že výsledky vyhodnotenia 
spätnej väzby sa premietajú do prijímania opatrení, pričom zastúpenie majú aj študenti. 
 
SP 11.4. Výsledky vyhodnotenia spätnej väzby a prijaté opatrenia a akékoľvek plánované 
alebo následné činnosti vyplývajúce z hodnotenia študijného programu sú 
komunikované so zainteresovanými stranami a sú zverejnené.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

- 
- 
- 
 



 Nesplnené 

 
Vnútorný systém zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave je 
dostupný na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/vnutorny_system_zabe
zpecovania_kvality.pdf  
Štatút RVHK dostupný na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/Statut_RVKH.pdf 
Štatút RK dostupný na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/2021-39-
Statut_Rady_kvality_sucasti_Univerzity_sv._Cyrila_a_Metoda_v_Trnave.pdf 
Štatút RŠP dostupný na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/2021-40-
Statut_Rady_pre_studijny_program_na_Univerzite_sv._Cyrila_a_Metoda_v_Trnave.
pdf 
 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 11.4 
- Zápisnice z rokovania RŠP, RK, RVHK 
- Zápisnice z rokovania KD, KR, VR fakulty a VR UCM 
- Aktuality – na webovom sídle UCM, alebo súčastí UCM  
- Legislatíva (s vyznačenou zmenou) na webovom sídle UCM, alebo súčastí 

UCM  
- Oznam prostredníctvom emailovej komunikácie 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že príslušné výsledky, 
opatrenia a činnosti sú komunikované so zainteresovanými stranami a sú zverejnené. 
 
SP 11.5. Študijný program je periodicky schvaľovaný v súlade s formalizovanými 
procesmi vnútorného systému v perióde zodpovedajúcej jeho štandardnej dĺžke štúdia.  
 
Kritérium alebo súbor kritérií je podľa 
predložených zdokumentovaných informácií 
možno považovať za (vyznačte len jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade 
čiastočného plnenia kritéria 
alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť 

nedostatky (nedostatky uveďte vo vedľajšom 
stĺpci) 

 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Vnútorný systém zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave je 
dostupný na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/vnutorny_system_zabe
zpecovania_kvality.pdf  
Štatút RVHK dostupný na:  
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/Statut_RVKH.pdf 



Štatút RK dostupný na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/2021-39-
Statut_Rady_kvality_sucasti_Univerzity_sv._Cyrila_a_Metoda_v_Trnave.pdf 
Štatút RŠP dostupný na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/2021-40-
Statut_Rady_pre_studijny_program_na_Univerzite_sv._Cyrila_a_Metoda_v_Trnave.
pdf 
Smernica o externom posudzovaní vnútorného systému kvality UCM dostupná na:  
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/2021-38-
Smernica_o_externom_posudzovani_vnutorneho_systemu_kvality_UCM.pdf 
Smernica o vytváraní, úprave a schvaľovaní študijných programov, odborov habilitačného 
konania a inauguračného konania a podávanie žiadostí na SAAVŠ dostupná na:  
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/%C5%A0P/Smernica_o_vytv
arani,_uprave_a_schvalovani_studijnych_programov.pdf 
Postup pri zosúlaďovaní dostupný na:  
https://ucmtt.sharepoint.com/:w:/r/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B72D98966
-1CB2-493C-A259-
7205CB9C3295%7D&file=Priloha_01_Postup_pri_zosuladovani_SP_a_OHIK_na_UCM.
docx&action=default&mobileredirect=true 
Smernica na zosúladenie ŠP a OHK a IK na UCM dostupná na:  
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/ŠP/Smernica_na_zosuladeni
e_studijnych_programov_a_odborov.pdf 
Usmernenie k SharePoint UCM je dostupné na:  
https://ucmtt.sharepoint.com/:w:/r/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1CDF3C5
4-8015-44D3-9EC4-
A4971E0B74F0%7D&file=Usmernenie%20k%20SharePoint%20UCM.docx&action=default
&mobileredirect=true 
 
Dôkaz: 

- VHS ŠP, časť 11.5 
- Opis ŠP, časť 10, príp. 11 
- Úložisko Sharepoint dostupné na:  

https://ucmtt.sharepoint.com/SitePages/Domov.aspx 
- Harmonogram RŠP, RK, RVHK (posudzovanie ŠP v perióde rovnajúcej sa 

štandardnej dĺžke štúdia v príslušnom ŠP)  
- Zdokumentované informácie o ŠP: Žiadosť vedúceho pracoviska/predsedu 

RŠP osobe zodpovednej za súčasť UCM (dekan/riaditeľ) o periodické 
hodnotenie ŠP (prvýkrát o posúdenie zosúladenia ŠP so štandardmi pre ŠP) 

- Žiadosť osoby zodpovednej za súčasť UCM smerovaná RK súčasti UCM o 
periodické hodnotenie ŠP (prvýkrát žiadosť o posúdenie zosúladenia ŠP so 
štandardmi pre ŠP – prvé periodické hodnotenie ŠP), Zhodnotenie ŠP v RK 
súčasti UCM (Správa o plnení štandardov a kritérií na ŠP RK UCM, zápisnica zo 
zasadnutia RK súčasti UCM), Žiadosť osoby zodpovednej za súčasť UCM 
smerovaná rektorovi UCM o udelenie vnútornej akreditácie ŠP, Žiadosť rektora 
UCM smerovaná RVHK UCM o periodické hodnotenie ŠP (prvýkrát žiadosť 
o posúdenie zosúladenia ŠP so štandardmi pre ŠP – prvé periodické hodnotenie 
ŠP) 

 



Štandard možno považovať za splnený, ak je zabezpečené periodické schvaľovanie ŠP 
v súlade s formalizovanými procesmi definovanými vnútorným systémom 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM a v perióde rovnajúcej sa 
štandardnej dĺžke štúdia na príslušnom ŠP. 
 
 
Časť C: Odporúčanie Rade pre vnútorné hodnotenie kvality 
 
Súčasti UCM, ktorá požiadala o akreditáciu študijného programu v odbore a stupni, 
v ktorom má UCM oprávnenie uskutočňovať študijné programy (vybrať jednu možnosť, 
ak je to tento prípad): 

a) sa navrhuje rozhodnúť o udelení oprávnenia uskutočňovať študijný program 
v danom odbore a stupni a udeľovať jej absolventom akademický titul, 

b) sa navrhuje rozhodnúť o udelení oprávnenia uskutočňovať študijný program 
v danom odbore a stupni a udeľovať jej absolventom akademický titul po 
odstránení nedostatkov, 

c) sa navrhuje rozhodnúť o neudelení oprávnenia uskutočňovať študijný program 
a udeľovať jej absolventom akademický titul. 

alebo 
 
súčasti UCM, ktorá požiadala o akreditáciu študijného programu v odbore a stupni, 
v ktorom nemá UCM oprávnenie uskutočňovať študijné programy (vybrať jednu 
možnosť, ak je to tento prípad): 

a) sa navrhuje súhlasiť s podaním žiadosti SAAVŠ o udelenie akreditácie študijného 
programu, 

b) sa navrhuje súhlasiť s podaním žiadosti SAAVŠ o udelenie akreditácie študijného 
programu po odstránení nedostatkov, 

c) sa navrhuje nesúhlasiť s podaním žiadosti SAAVŠ o udelenie akreditácie ŠP. 
 
Vypracoval: mená a priezviská členov dočasnej pracovnej skupiny 
Dátum: 
 
 
Vlastnoručný podpis: podpisy členov dočasnej pracovnej skupiny 
 

 
Článok 7 

Výsledok posudzovania študijného programu 
 

1. Výsledkom hodnotenia plnenia štandardov je odporúčanie dočasnej pracovnej skupiny 
(v zastúpení jej predsedom) Rade pre vnútorné hodnotenie kvality na UCM. 
 
2. Rada pre vnútorné hodnotenie kvality Správu o plnení štandardov a kritérií na ŠP 
prerokuje a odporúčanie dočasnej pracovnej skupiny schváli alebo nechváli.  
 
V prípade, že odporúčanie dočasnej pracovnej skupiny je, aby RVHK prijala návrh 
rozhodnutia o udelení oprávnenia uskutočňovať študijný program v danom odbore 
a stupni a udeľovať absolventom akademický titul, RVHK rozhoduje o návrhu rektorovi 



UCM udeliť oprávnenie súčasti UCM uskutočňovať ŠP v danom odbore a stupni a udeľovať 
jeho absolventom akademický titul.  
 
V prípade, že odporúčanie dočasnej pracovnej skupiny je, aby RVHK prijala návrh 
rozhodnutia o udelení oprávnenia uskutočňovať študijný program v danom odbore 
a stupni a udeľovať absolventom akademický titul po odstránení nedostatkov, RVHK 
rozhoduje o návrhu rektorovi UCM udeliť oprávnenie súčasti UCM uskutočňovať ŠP 
v danom odbore a stupni a udeľovať jeho absolventom akademický titul po odstránení 
nedostatkov, konanie pokračuje odstránením nedostatkov a posúdením ich odstránenia 
v zmysle Smernice o vytváraní, úprave a schvaľovaní študijných programov, odborov 
habilitačného konania a inauguračného konania a podávanie žiadostí na SAAVŠ17. 
  
V prípade, že odporúčanie dočasnej pracovnej skupiny je, aby RVHK prijala návrh 
rozhodnutia o neudelení oprávnenia uskutočňovať študijný program v danom odbore 
a stupni a udeľovať absolventom akademický titul, RVHK rozhoduje o návrhu rektorovi 
UCM neudeliť oprávnenie súčasti UCM uskutočňovať ŠP v danom odbore a stupni 
a udeľovať jeho absolventom akademický titul.  
 
V prípade, že odporúčanie dočasnej pracovnej skupiny je, aby RVHK prijala návrh súhlasiť 
s podaním žiadosti SAAVŠ o udelenie akreditácie študijného programu, RVHK rozhoduje 
o návrhu rektorovi UCM podať žiadosť SAAVŠ o udelenie akreditácie študijného 
programu.  
 
V prípade, že odporúčanie dočasnej pracovnej skupiny je, aby RVHK prijala návrh súhlasiť 
s podaním žiadosti SAAVŠ o udelenie akreditácie študijného programu po odstránení 
nedostatkov, RVHK rozhoduje o návrhu rektorovi UCM podať žiadosť SAAVŠ o udelenie 
akreditácie študijného programu po odstránení nedostatkov, konanie pokračuje 
odstránením nedostatkov a posúdením ich odstránenia v zmysle Smernice o vytváraní, 
úprave a schvaľovaní študijných programov, odborov habilitačného konania 
a inauguračného konania a podávanie žiadostí na SAAVŠ18.  
 
V prípade, že odporúčanie dočasnej pracovnej skupiny je, aby RVHK prijala návrh 
nesúhlasiť s podaním žiadosti SAAVŠ o udelenie akreditácie študijného programu, RVHK 
rozhoduje o návrhu rektorovi UCM nepodať žiadosť SAAVŠ o udelenie akreditácie 
študijného programu.  
 
 

Článok 8 
Záver 

 
1. Metodické usmernenie bolo prerokované v Kolégiu rektora dňa 15. 3. 2022. 

 
 
 

 
17 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/ŠP/Smernica_o_vytvarani,_uprave_a_schvalovani_studijnych
_programov.pdf 
18 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/ŠP/Smernica_o_vytvarani,_uprave_a_schvalovani_studijnych
_programov.pdf 



2. Metodické usmernenie nadobúda platnosť dňa 15.3.2022 a účinnosť 1.4.2022. 
 

 
V univerzitnom meste Trnava, dňa 15. 3. 2022 

 
 
 

prof. Ing. Roman Boča, DrSc.  
rektor UCM 

 
 
 
 
  



Zoznam skratiek: 
AIS – Akademický informačný systém 
AS – akademický senát 
CIKT – Centrum informačno-komunikačných technológií 
CIZ – Centrum informačných zdrojov 
CREPČ – Centrálny register evidencie publikačnej činnosti 
CREUČ – Centrálny register evidencie umeleckej činnosti 
CREZP – Centrálny register evidencie záverečných prác 
DŠ – doktorandské štúdium 
ILP – informačný list predmetu 
KD – kolégium dekana 
KR – kolégium rektora 
OHIK – Odbor habilitačného a inauguračného konania 
RK – Rada kvality 
RŠP – Rada pre študijný program 
RVHK – Rada pre vnútorné hodnotenie kvality 
SAAVŠ – Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo 
ŠO - študijný odboru 
ŠP – študijný program 
UCM – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
VHS – Vnútorná hodnotiaca správa 
VR – vedecká rada 
VSK – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM  
VTC – charakteristika výstupu tvorivej činnosti 
VUPCH – vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 
VVČ – vedecko-výskumná činnosť 


