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Ciele politiky kvality  

 

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 

Stav : cieľ naplnený, habilitačné konanie PhDr. Natália Kováčová, PhD. 

 

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 

       Stav: cieľ naplnený, dodržaný časový plán edičnej činnosti, počet fakultných monografií,     

zborníkov v ak. roku 2019/2020 (2) , 2020/2021 (4) 

 

         Edičný plán 2020/2021 

Autor /editor  Názov publikácie katedra edícia Plán 
vydania 

Kováčová N., a kol.  

Reflexie praxe na otázky verejnej politiky, 

ekonómie, práva a verejnej správy 

Slovenska III. 

KVS 

Zborník 

z medzinárodnej 

konferencie 

2020 

Kováčová N., a kol.  

Reflexie praxe na otázky verejnej politiky, 

ekonómie, práva a verejnej správy 

Slovenska IV. 

KVS 

Zborník 

z medzinárodnej 

konferencie 

2020 

Kováčová N., 

Kováčová S. 

Voličský hlas v reflexii zastupiteľskej 

demokracie v podmienkach SR 
KVPaVE učebný text 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 



        Stav: cieľ naplnený  

   2019/20 

    VPVS: Bc.: denné , externé spolu :  88 

                 Mgr.: denné, externé spolu: 63 

                  PhD.:                                   12  

    Spolu                                               163 

    2020/21 

    VPVS: Bc .:denné, externé spolu :     86 

                Mgr. : denné , externé spolu : 77 

                PhD.:                                       22 

     Spolu                                                 185 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

              V Sládkovičove 31. 08. 2021 

  

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

dekan FVP VS VŠD 

 

 

 

doc. Ing. Dušan Masár, PhD. 

prodekan pre štúdium 

 

 

doc. PhDr. Natália Kováčová, PhD. 

prodekanka pre MV, vedu a  výskum 

 

 

 
 


