
 „Zhodnotenie vnútorného systému zabezpečovania kvality na PF KU“  

– závery aktivity 1.4 

• Cieľom aktivity bolo v nadväznosti na predchádzajúce projekty OP Vzdelávanie 

„Posilnenie kultúry kvality na Katolíckej univerzite  v Ružomberku“ a „Zvýšenie 

kvality vzdelávania, výskumu a systému riadenia na KU“ udržiavať a zlepšovať 

systém zabezpečovania kvality prostredníctvom opakujúcich sa preskúmaní 

manažmentom a realizáciou Akčného plánu zlepšovania; 

• Identifikácia výstupu: 

- výstupy z porovnania požiadaviek systémov a ich uplatňovania; 

- samohodnotiaca správa modelu CAF a Akčný plán zlepšovania; 

- správa o revízii uplatňovania štandardov ESG; 

- formulovaný a komunikovaný záväzok vedenia Pedagogickej fakulty KU 

k udržiavaniu a rozvíjaniu systému vnútorného zabezpečovania kvality. 

• Identifikácia činností 

- 1.4.1 Príprava a realizácia procesu samohodnotenia podľa modelu CAF vrátane 

prípravy Akčného plánu zlepšovania – zameraný na komplexné zlepšovanie 

systému riadenia univerzity na všetkých úrovniach. Keďže sa predpokladá 

úprava modelu CAF 2006 na verziu CAF 2012, použitý bude aktuálny model 

(ak bude do doby riešenia aktivity zverejnený); 

- 1.4.2 Preskúmanie plnenia požiadaviek ISO 9001 (IWA 2) – prioritne 

zameraný na vnútorné preskúmanie požiadaviek IWA2 s orientáciou na 

manažment univerzity, jeho prístup k stanovovaniu a revízii cieľov, 

k identifikácii procesov a prideľovaniu zdrojov, a taktiež jeho pôsobenie pri 

preskúmavaní dopadov na systém manažérstva KU; 

- 1.4.3 Revízia uplatňovania a prínosov štandardov na báze ESG – zhodnotenie 

zvládnutia implementácie štandardov, ich uplatňovania a identifikovanie 

prínosov pre zlepšenie systému kvality vzdelávania.  

- 1.4.4 Zhodnotenie prístupov a prínosov zavedených systémov kvality a ich 

integrácia – vytvorenie súboru poznatkov a odporúčaní z využívania 

uvedených systémov vnútorného zabezpečovania kvality a integrovanie týchto 

systémov do „Systému vnútorného zabezpečovania kvality Pedagogickej 

fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku“ 

• Identifikácia rizík – riziká aktivity sa prejavovali v obavách z nepostačujúcej 

spôsobilosti  riešiteľov a z hrozby neobjektívnosti pri  preskúmavaní vlastnej práce. 

Opatrenie na zníženie rizika spočívalo v dostatočne širokom výbere a príprave 

zamestnancov, ktorí sa podieľali na jednotlivých činnostiach a vo vhodnom rozdelení 

riešiteľských kapacít k činnostiam tak, aby sa vyhlo vzniku konfliktu záujmov. 

• Identifikácia kritických faktorov úspechu – správne pochopenie priemetov 

a previazaní týchto pôvodom rôznych prístupov a modelov a vyťaženie hodnoty z ich 

vzájomného prepojenia. 

 

 



Základné pripomienky: 

• poznámka: v čiastkovej správe k aktivite 1.4 sú uvedené realizované expertízne 

činnosti pri identifikácii predpokladaných prínosov zavedenia systémov kvality; 

• odvolávka sa na Dlhodobý zámer PF KU (2013 - 2017), ale PF KU pracuje 

s Dlhodobým zámerom KU čo je akceptovateľné, nakoľko bol vytvorený ako 

odvodenie od zámeru KU. Bolo by však vhodné doložiť prvky týkajúce sa špecifík PF 

KU. 

 


