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Na dosiahnutie dlhodobého zámeru Fakulty verejnej politiky a verejnej správy VŠD  a 

zabezpečenie vnútorného systému kvality podľa §87a Zákona č. 131/2002 Z.z. vyhlasuje 

vedenie FVP VS nasledovnú politiku kvality: 

 

1. Politika kvality FVP VS sa riadi a je v súlade s politikou kvality vysokej školy Danubius, 

pričom vznikla ako implementácia a v nadväznosti na politiku kvality vysokej školy 

Danubius v Sládkovičove . 

2. Poslaním vnútorného systému kvality je rozvíjanie významu kvality vo všetkých procesoch 

fakulty, vytvorenie vhodných podmienok pre zvyšovanie lojality a profesionálneho rozvoja 

zamestnancov, neustále zlepšovanie spokojnosti študentov s poskytovanými službami a 

dosiahnutie  uznania fakulty v očiach verejnosti.   

3. Vzťah medzi vysokoškolským vzdelávaním a tvorivou činnosťou v podobe výskumu a 

vývoja, je založený na implementácii výsledkov tvorivej činnosti do vysokoškolského 

vzdelávania a jeho transformácii do potrieb praxe. 

4. Organizácia vnútorného systému kvality na FVP VS je tvorená v spolupráci s Radou 

kvality VŠD, manažérom kvality a internými audítormi kvality. Zodpovednosti a 

právomocí zamestnancov zahrnutých do vnútorného systému kvality sú súčasťou 

organizačných noriem VŠD. 

5. FVP VS  sa v oblasti zabezpečovania kvality vzdelávania riadi a je v súlade s  politikou 

kvality VŠD , cieľmi kvality a postupmi v oblasti zabezpečovania kvality podľa odseku 6 

§87 a Zákona č. 131/2002 Z.z. 

6. Študent FVP VS je zapojený do vnútorného systému kvality od jeho statusu ako uchádzača 

o štúdium, študenta príslušného stupňa a formy štúdia až po status absolventa. FVP VS 

VŠD vo svojich postupoch v oblasti zabezpečovania kvality vypracovala a uplatňuje 

hodnotenie kvality študijných programov študentmi.  

7.     Prioritou FVP VS je ambiciózny študent a úspešný absolvent. 

8.      Kvalitným vykonávaním administratívnych činností FVP VS vytvára podmienky na rozvoj 

pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti. 

9.    FVP VS sa v oblasti zabezpečovania kvality riadi činnosťou Rady kvality.  

 

 

 

 

 



Ciele politiky kvality 2020/2021 

 

1. Zabezpečiť v spolupráci s vedúcimi katedry kontinuálny odborný rast zamestnancov fakulty.  

       Spôsob hodnotenia: plánovaný počet habilitácií (1)  /uskutočnené habilitačné (1)  

Zodpovednosť: dekan fakulty 

Termín:  8/2021 

 

2. Zabezpečiť v spolupráci s vedúcimi katedry zvýšenie počtu a kvality publikačných  výstupov 

zamestnancov minimálne o 10%. Venovať neustálu pozornosť príprave a vydávaniu 

potrebnej študijnej literatúry tak, aby povinné predmety boli pokryté študijnou literatúrou. 

    Spôsob hodnotenia: monitorovanie plnenia edičného plánu , komparácia počtu výstupov 

s predchádzajúcim akademickým rokom 

     Zodpovednosť: prodekanka pre medzinárodné vzťahy vedu a výskum katedier  

     Termín:  8/2021 

 

3. Zvýšiť počet záujemcov o štúdium  ponúkaného študijného programu Verejná politika  a 

verejná správa o 5%. 

    Spôsob hodnotenia: počet študentov v ak. roku 2019/20-počet študentov v ak. roku 

2020/2021 

    Zodpovednosť: prodekan pre štúdium 

    Termín : 8/2021 

 

 

 

 
V Sládkovičove 6. 9. 2020 

  

doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.   

dekan FVP VS VŠD 

 

 

 
 


