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Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 

1. Žilinská univerzita v Žiline (ďalej len „UNIZA“) sa dlhodobo zameriava na vytvorenie, 
zavedenie a udržanie efektívne fungujúceho vnútorného systému zabezpečovania 
kvality vysokoškolského vzdelávania na UNIZA (ďalej len „VSK“) v súlade so zákonom 
č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, zákonom 
č. 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene 
a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, štandardmi Slovenskej akreditačnej 
agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „SAAVŠ“) a zámermi univerzity, kedy definuje 
„Politiky na zabezpečovanie kvality na Žilinskej univerzite v Žiline“ ako vnútorný predpis 
(smernicu) UNIZA (ďalej aj „politiky UNIZA“). 

2. Zmysel politík UNIZA je stanoviť zásady, ktoré sa na UNIZA uplatňujú prostredníctvom 
stratégií, cieľov, postupov, pravidiel a ukazovateľov. Uplatňovanie zásad je nastavené 
tak, aby bolo preskúmateľné, či sa v príslušných cieľoch, postupoch, pravidlách 
a ukazovateľoch UNIZA aplikovali správne. 

 

 

Článok 2 
Politika na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov 

 

1. UNIZA uskutočňuje študijné programy v oblasti poznania určenej dlhodobým zámerom 
UNIZA, v súlade s partnerstvami UNIZA, súčasnými medzinárodnými trendmi 
rešpektujúc previazanie vzdelávania s tvorivými činnosťami a požiadavkami praxe. 

2. Študijné programy na UNIZA zodpovedajú príslušnej úrovni kvalifikačného rámca 
a majú jasnú väzbu na sústavu povolaní. 

3. Študijné programy majú jasne vymedzené ciele a výsledky vzdelávania a na ich 
zvládnutie a preukazovanie UNIZA využíva zodpovedajúce spektrum pedagogických 
a hodnotiacich metód. 

4. Vnútorná skladba študijných programov na UNIZA umožňuje flexibilitu trajektórií v štúdiu 
a umožňuje rozvinutie aj do programov celoživotného vzdelávania. 

 

 

Článok 3 
Politika na zapojenie zamestnávateľov a ďalších zainteresovaných strán  

do diania a rozhodovania na UNIZA 

 

1. UNIZA sa zaujíma o názor a požiadavky zamestnávateľov, zamestnancov a ďalších 
zainteresovaných strán a zapája ich do procesov navrhovania a schvaľovania systému 
zabezpečovania kvality, aby sa tak vytvorila vyššia pridaná hodnota k činnostiam 
a výsledkom UNIZA. 

2. UNIZA cielene získava spätnú väzbu k svojim činnostiam, rozhodnutiam a výsledkom 
od zainteresovaných strán alebo autorít z praxe, aby bola schopná validovať svoje 
výsledky a inšpirovať sa pri ďalšom rozvoji UNIZA zlepšenými a inovovanými procesmi 
a službami.  

3. UNIZA vytvára prostredie pre zmysluplné a vzájomne výhodné zapájanie učiteľov 
do výskumných činností a zapájanie výskumníkov do vzdelávania. 

4. UNIZA vytvára priaznivé podmienky pre ďalší rozvoj internacionalizácie vzdelávacieho 
systému. 
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Článok 4 
Politika podpory a zapájania študentov 

 

1. UNIZA zabezpečuje včasné identifikovanie študentov vyžadujúcich si podporu 
a pomoc, aby im poskytovala špecifické usporiadanie a informovanie. 

2. UNIZA zabezpečuje informovanosť o zdrojoch a službách, dostupnosť potrebných 
zdrojov a služieb na podporu vzdelávania a učenia sa pre študentov. 

3. UNIZA podporuje osobnostný rozvoj študentov povzbudzovaním ich iniciatívy 
a kreativity, vedením dialógu na podporu vzťahu študenti – učitelia, poskytovaním 
príležitostí a zdrojov na organizovanie podujatí. 

 

Článok 5 
Politika transparentnosti a informovania 

 

1. Zverejňované informácie o poslaní UNIZA, o študijných programoch, o absolventoch 
a o funkčnosti vnútorného systému zodpovedajú z hľadiska načasovania, formy 
a obsahu relevantným potrebám zainteresovaných strán. 

2. UNIZA zabezpečuje transparentné hospodárenie s finančnými zdrojmi a dbá o efektívne 
využívanie a nakladanie s majetkom. 

3. UNIZA dbá o adresnosť zodpovednosti k stanoveným cieľom. 

 

Článok 6 
Politika monitorovania, preskúmavania, schvaľovania a zlepšovania VSK 

 

1. Vedenie UNIZA zabezpečuje nezávislosť a objektívnosť monitorovania, hodnotenia 
a schvaľovania študijných programov s cieľom dosahovania požadovanej úrovne kvality 
vzdelávania a jej zvyšovania. 

2. Trvalým monitorovaním vonkajšieho a vnútorného prostredia UNIZA systematicky 
získava informácie potrebné na úpravu študijných programov a vzdelávacieho 
prostredia. 

3. Monitorovanie napredovania v oblasti výskumu a študijných odboroch je vecou všetkých 
tvorivých zamestnancov a je organizované na všetkých úrovniach UNIZA. 

4. UNIZA reaguje na spoločenské zmeny a ohrozenia a vykonáva opatrenia na znižovanie 
environmentálnych záťaží. 

5. Vedenie UNIZA pravidelne preskúmava VSK UNIZA, aby sa preverovala jeho 
funkčnosť, a aby sa prostredníctvom prijímaných opatrení systematicky zlepšoval. 

6. Do systému monitorovania UNIZA sú priebežne zahrnuté aj prijímané opatrenia a ich 
efektívnosť. 

 

Článok 7 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Politiky na zabezpečovanie kvality na UNIZA sú integrálnou súčasťou systému riadenia 
kvality, ktorý je koncepčným dokumentom Rady pre vnútorný systém kvality na UNIZA. 

2. Túto smernicu rešpektujú všetky súčasti, všetci zamestnanci a partneri UNIZA. 
3. Táto smernica bola prerokovaná Akademickým senátom UNIZA dňa 21.6.2021 

a schválená Vedeckou radou UNIZA dňa 1.7.2021, týmto dňom nadobúda platnosť 
a účinnosť. 

 

V Žiline dňa 1.7.2021 

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. 

rektor 


