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Dekan Prírodovedeckej fakulty (ďalej aj „dekan fakulty“) v súlade s článkom 7 

Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty (ďalej aj 

„PriF UK“) vydáva túto smernicu, ktorou sa upravujú štatutárne náležitosti Rady 

kvality Prírodovedeckej fakulty.  

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

(1) Rada pre kvalitu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislave (ďalej len „RK PriF UK“) je poradným orgánom dekana PriF UK 

pre zabezpečenie a hodnotenie vnútorného systému v oblasti zabezpečovania 

kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania a výskumu, ako aj 

kvality riadenia fakulty, v súlade s ustanovením §87a ods. 4, 5 a 6 zákona o 

vysokých školách.  

(2) Hlavným poslaním RK PriF UK je implementácia, udržiavanie a 

zdokonaľovanie interného systému kvality vzdelávania, vedy a výskumu 

a riadenia PriF UK. 

           Čl. 2 

Pôsobnosť Rady pre kvalitu PriF UK 

(1) Základnou úlohou RK  UK je pripravovať, koordinovať a kontrolovať tvorbu, 

implementáciu a hodnotenie interného systému pre zabezpečenie kvality na 

PriF UK. 

(2) Do pôsobnosti RK PriF UK patrí aj: 

a) vyhodnocovať implementáciu interného systému kvality na PriF UK. 

Prostredníctvom uznesení RK PriF UK navrhuje dekanovi PriF UK 

nápravné a preventívne opatrenia súvisiace so zabezpečením, hodnotením 

a zlepšením interného systému kvality na PriF UK, podľa potrieb 

jednotlivých oblastí: vzdelávania, vedy a výskumu a riadenia;  



b) kontrolovať efektívnosť a aktuálnosť všetkých aktivít, ktoré sú súčasťou 

zabezpečenia kvality na pôde fakulty; 

c) zhromažďovať a vyhodnocovať informácie o výsledkoch hodnotenia 

kvality na PriF UK.  

(3) Činnosť RK UK sa riadi týmto štatútom a časovým a vecným 

harmonogramom na zabezpečenie interného systému kvality univerzity a 

fakulty.  

 

(4) Činnosť RK UK  riadi  dekanom fakulty menovaný predseda, ktorým je 

z titulu svojej funkcie prodekan pre rozvoj a IT. Predseda RK PriF UK 

zodpovedá za vecný a časový harmonogram zabezpečovania a implementáciu 

interného systému kvality na PriF UK, rovnako aj za jeho dodržiavanie.  

Čl. 3 

Členstvo v Rade pre kvalitu PriF UK 

(1)  Členov RK UK vymenúva a odvoláva dekan fakulty. 

(2)  Členmi rady kvality sú zástupcovia piatich odborných sekcií fakulty  

       a zástupca študentov. 

Čl. 4 

Zasadnutia Rady pre kvalitu PriF UK 

(1) Zasadnutie RK PriF UK zvoláva jej predseda podľa potreby, minimálne 

dvakrát ročne.  



(2) RK PriF UK je uznášania schopná, ak sú prítomné minimálne dve  tretiny 

jej členov. Na platnosť jej uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej 

väčšiny všetkých členov. 

(3) Členovia RK PriF UK prijímajú rozhodnutia hlasovaním. Rozhodnutia sú 

účinné dňom schválenia.  

(4)  Podrobnosti o spôsobe rokovania si RK PriF UK upraví v rokovacom 

poriadku RK PriF UK.  

 

Čl. 5 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

 

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. októbra 2019. 

    

    

V Bratislave  1. októbra 2019 

 

       prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. 

           dekan fakulty 


