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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RADY PRE KVALITU (RK)  

PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

 

Uskutočnené dňa: 1. februára 2022 

Prítomní:  dekan PriF UK prof. Fedor,  prof. Dlapa, prof. Černušák, prof. Tomáška, prof. Sabol, 

prof. Bleha, doc. Teodoridis, Dr. Nikolaj, Mgr. Juračka 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Privítanie a uvedenie nových členov RK z externého prostredia dekanom prof. 

Fedorom 

3. Informácia predsedu RK k aktuálnemu stavu prípravy vnútorného systému kvality 

4. Informácia doc. Teodoridisa o skúsenostiach Karlovej univerzity a jej Pedagogickej 

fakulty z procesu akreditácie a prípravy vnútorného systému 

5. Diskusia k aktuálnym problémom a rôznym aspektom zvyšovania kvality 

6. Predstavenie plánu najbližších úloh a prípravy ďalšieho zasadnutia RK a ukončenie 

rokovania 

Ad bod 1: 

Predseda RK prof. Bleha otvoril zasadnutie RK a skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci 

členovia RK. 

Ad bod 2:  

Dekan Prírodovedeckej fakulty (PriF UK) prof. Fedor privítal dvoch nových členov Rady kvality PriF 

UK z externého prostredia: doc. RNDr. Vasilisa Teodoridisa, PhD. z Pedagogickej fakulty Univerzity 

Karlovy, a RNDr. Maroša Nikolaja, PhD. zo spoločnosti Esprit Banská Štiavnica. Prof. Fedor 

zdôraznil, že je mimoriadne dôležité mať v RK externých členov, ktorí prinesú pohľady zvonku, 

jednak z akademického prostredia ale aj z podnikateľského prostredia, ktoré je „odberateľom“ 

našich absolventov.  

Ad bod 3:  

Predseda RK prof. Bleha informoval o najnovších krokoch v rámci prípravy PriF UK na zosúladenie 

vnútorného systému so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) 

pre vnútorný systém. Informoval o schválení Dlhodobého zámeru (DZ) PriF UK do roku 2027 
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Akademickým senátom PriF UK, pričom poďakoval všetkým členom RK za aktívnu participáciu. 

Zdôraznil, že RK mala na príprave a pripomienkovaní tohto dôležitého strategického dokumentu 

významný podiel. Zároveň zdôraznil, že prijatie DZ je iba prvý, hoci významný krok. Naplnenie 

niektorých konkrétnych a ambicióznych cieľov bude náročné. Spomenul napríklad cieľ  – vytvorenie 

medzinárodného poradného orgánu „advisory board“. Pri jej koncipovaní a hľadaní vhodných členov 

– významných medzinárodných odborníkov, bude kľúčová úloha členov RK, zastrešujúcich 

jednotlivé odborné sekcie PriF UK. Okrem toho predseda RK informoval o ďalších dôležitých 

dokumentoch, medzi inými o prijatí vnútorného predpisu, ktorým sa definujú role, kompetencie 

a zodpovednosti hlavných osôb zodpovedných za študijné programy (aj) vo vzťahu k vedúcim 

katedier a ústavov. Zaznela tiež informácia o kreovaní sekcie vnútorný systém na webovej stránke 

fakulty: https://fns.uniba.sk/system/. Tu sú sústreďované všetky dôležité informácie a dokumenty 

legislatívne i organizačné, týkajúce sa vnútorného systému zabezpečovania kvality. 

Predseda RK stručne sumarizoval aj ďalšie predpisy, schválené a vydané v poslednom období: 

Vnútorný predpis PriF UK č. 26/2021: 

Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov na Univerzite Komenského v Bratislave, 

Prírodovedeckej fakulte 

Vnútorný predpis PriF UK č. 25/2021: 

Zriadenie Akreditačnej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty 

Vnútorný predpis PriF UK č. 24/2021: 

Zriadenie Rád študijných programov Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty 

Vnútorný predpis PriF UK č. 23/2021: 

Zavedenie a udržiavanie politík na zabezpečovanie kvality na Univerzite Komenského v Bratislave, 

Prírodovedeckej fakulte 

Vnútorný predpis PriF UK č. 13/2021: 

Personálna politika a organizačné zabezpečenie výberu vysokoškolských učiteľov a ďalších tvorivých 

pracovníkov na Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte 

Vnútorný predpis PriF UK č.2/2021: 

Organizačné zabezpečenie a vyhodnocovanie študentskej ankety na Prírodovedeckej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave 

https://fns.uniba.sk/system/
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Ad bod 4:  

Docent Teodoridis, ktorý pôsobí ako prodekan pre rozvoj Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity, 

poskytol členom RK cenné informácie a skúsenosti ohľadom akreditácie a príprav vnútorného 

systému najväčšej českej univerzity. Na Karlovej univerzite bola prijatý aj „kariérní řád“, ktorým sa 

definuje povinnosť minimálneho výkonu tvorivých pracovníkov v oblasti výučby či publikácií. 

Predstavuje to zaujímavý námet aj pre PriF UK, ktorý predseda RK otvorí vo vedení PriF UK. 

Predseda RK zároveň zdôraznil, že u nás je tento minimálny výkon koncipovaný na úrovni pracovísk, 

ktoré musia produkovať istý výkon v jednotlivých výkonových košoch, a je na zodpovednosti 

vedúcich pracovísk, aby záťaž a zároveň výkonnosť jednotlivých pracovníkov dosahovala istú 

bazálnu a zároveň želanú úroveň. Doc. Teodoridis informoval tiež o študentskej ankete 

a skutočnosti, že aj ich Pedagogická fakulta sa borí s nízkym záujmom študentov o hodnotenie 

kvality výučby. Informoval aj o existencii študentských odborových rád. 

Ad bod 5:  

Všeobecná rozprava a diskusia bola bohatá.  

Prof. Tomáška navrhol zváženie kooptovania žien do RK, keďže môžu priniesť nový pohľad na 

kultúru kvality na PriF UK.  

Prof. Sabol navrhol existenciu diskusných fór, ktoré by boli istou alternatívou, doplnením 

študentských ankiet, a mohli by zvýšiť záujem študentov o „veci verejné“.  

Mgr. Juračka zdôraznil, že zapojenie študentov je dôležité aj z procesného hľadiska, a z hľadiska 

hodnotenia vysokých škôl posudzovateľmi SAAVŠ, a vysoké školy by na to mali mať aj jednoznačné 

dôkazy, nielen deklaratórne vyjadrenia, že študenti sú do procesu zapojení. Na PriF UK sa napríklad 

uskutočňovali (a plánujú sa naďalej) voľné stretnutia študentskej obce  s dekanom. Doc. Teodoridis 

poznamenal, že na ich fakulte sa v týchto intenciách dokonca uskutočňujú aj „terénne výjazdy“. 

Prof. Tomáška načrtol možnosť, že by participácia študentov na hodnotení výučby mohla byť 

zvýšená tak, že študenti budú predmety hodnotiť formou online ankety bezprostredne po 

absolvovaní predmetu. 

Ad bod 6:  

Predseda RK informoval o najbližších krokoch týkajúcich sa akreditácie študijných programov 

a prípravy vnútorného systému. Keďže je pomerne veľká neistota, či a v akej podobe bude schválená 

novela VŠ zákona, čaká sa s úpravou štatútu PriF UK, ktorý je nevyhnutné zosúladiť s novoprijatým 

dlhodobým zámerom. Informoval aj o príprave zasadnutí Rád ŠP a Akreditačnej rady PriF UK, ktoré 
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by v najbližších približne dvoch mesiacoch mali navrhnúť a následne schváliť definitívne verzie 

zosúladených študijných programov, ktoré PriF UK plánuje ponúkať vo všetkých troch stupňoch 

štúdia. 

Predseda RK avizoval ďalšie zasadnutie RK ešte v prvom polroku 2022 a poďakoval všetkým 

zúčastneným za aktívnu účasť. 

  

V Bratislave 2.2. 2022                                                                                                   Zapísal: Branislav Bleha, v. r. 

 

 

 

 


