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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RADY PRE KVALITU (RK)  

PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

 

Uskutočnené dňa: 10. mája 2022, online forma v MS TEAMS 

Prítomní:  dekan PriF UK prof. Fedor,  prof. Dzúrová, doc. Hlavatá Hudáčková, prof. Dlapa,  

prof. Tomáška, prof. Sabol, prof. Bleha, doc. Teodoridis,  M. Choreň 

Ospravedlnení: prof. Černušák, Dr. Nikolaj 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Uvedenie nových členiek RK a nového zástupcu študentov v RK 

3. Informácia predsedu RK k akreditačnému procesu (zosúladenie študijných programov) 

na PriF UK 

4. Prerokovanie vnútornej hodnotiacej správy k vnútornému systému 

5. Diskusia k vytvoreniu Advisory Board PriF UK 

6. Zhrnutie a záver 

Ad bod 1: 

Predseda RK prof. Bleha otvoril zasadnutie RK a skonštatoval, že je prítomných osem členov RK,  

ospravedlnili sa dvaja členovia, takže je RK uznášaniaschopná. Prof. Bleha privítal tiež dekana PriF 

UK prof. Fedora. 

Ad bod 2:  

Dekan Prírodovedeckej fakulty (PriF UK) prof. Fedor privítal dve nové členky Rady kvality PriF UK, 

prof. Dagmar Dzúrovú z Přírodovedecké fakulty Karlovy univerzity v Prahe a doc. Natáliu Hlavatú 

Hudáčkovú z Prírodovedeckej fakulty UK. PriF UK tak reagovala na podnet člena RK prof. Tomášku 

zvýšiť zastúpenie žien v RK. Zároveň uviedol aj nového zástupcu študentov Mateja Choreňa, ktorý 

nahradil Bc. Dominika Juračku. 

Ad bod 3:  

Predseda RK prof. Bleha informoval o doterajšom priebehu zosúlaďovania študijných programov so 

štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Ku dňu zasadnutia RK sú všetky 

študijné programy schválené Akreditačnou radou PriF UK, a postupne sú nahrávané do rozhrania 
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pre posudzovanie Akreditačnou radou UK. Prof. Bleha informoval o tom, že nastavenie vnútorného 

systému v oblasti akreditácie je v zásade bez väčších problémov. Kompetenčné dokumenty 

vypracované pre potreby akreditácie (týkajúce sa zriadenia orgánov ako Rady študijných 

programov, Akreditačná rada a pod.) dobre pokryli situácie, ktoré sa vyskytli v priebehu zosúladenia 

na fakultnej úrovni. Profesor Bleha skonštatoval, že vzhľadom na rozsah zosúladenia a počtu ŠP išlo 

o enormnú záťaž manažmentu fakulty aj pracovísk. Ukázalo sa však, že akreditačné orgány mali 

dobre zvolené zloženie, manažovanie Akreditačnej rady bolo efektívne, a v priebehu dvoch 

mesiacov dokázali zodpovedne posúdiť všetky študijné programy vrátane viac-kolovej výmeny 

návrhov, úprav, reakcií na návrhy a pripomienky po ose garanti  – RŠP – AR. 

Ad bod 4:  

Prof. Bleha bližšie informoval o príprave vnútornej hodnotiacej správy k vnútornému systému 

(VHS), ktorú členovia dostali v elektronickej podobe týždeň pred rokovaním. VHS bola pripravovaná 

vo viacerých fázach prakticky od novembra 2021. VHS je pripravovaná pre účely vedenia UK 

a Oddelenia kvality UK. Fakticky je tak fakultná VHS overením plnenia štandardov vnútorného 

systému na fakultnej úrovni.  Všetky štandardy VS na PriF UK sú splnené alebo takmer splnené, 

a budú splnené úplne v krátkom čase. 

V diskusii zaznelo od niektorých členov (prof. Tomáška, doc. Hlavatá Hudáčková), že ide o pomerne 

komplikovaný dokument, a vyjadrili pochybnosť o tom, či takto koncipované, rozsiahle dokumenty 

môžu efektívne a vierohodne zhodnotiť kvalitu vysokých škôl. 

RŠP vzala VHS v jej kvázi finálnej podobe na vedomie a odporúča ju po definitívnom dokončení 

posunúť Oddeleniu kvality UK pre potreby vyhodnocovania plnenia štandardov na úrovni univerzity. 

Ad bod 5:  

Prof. Bleha otvoril diskusiu ku koncipovaniu Advisory Board. Vytvorenie tohto orgánu bolo Radou 

kvality odporučené a aj zapracované do podoby aktuálne platného Dlhodobého zámeru PriF UK do 

roku 2027. V diskusii sa objavili dve kľúčové otázky. Po prvé, kto by mal byť členom takéhoto panelu, 

čo by mal spĺňať a kto by členov navrhoval. Po druhé, aká početná by mala byť a či by malo ísť o stály 

orgán.  Z diskusie vyplynula aj alternatíva, že by išlo o ad hoc jednorazovo stanovený panel 

hodnotiteľov. V zásade podobný model potvrdili zástupcovia (prof. Dzúrová, doc. Teodoridis) 

z Karlovej univerzity  v rámci ich poslednej akreditácie, ktorou naposledy prešli.  

Prof. Dzúrová prisľúbila zistenie bližších informácií o kreovaní panelu v rámci Karlovej univerzity, 

ktoré by mohli byť inšpiratívne aj pre PriF UK. 
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Prof. Buček tiež privítal kreovanie takéhoto typu hodnotiaceho panelu, vrátane ad hoc 

jednorazového modelu nominácie. S podobným prístupom sa stretáva v rámci SAV ako člen 

Vedeckej rady Geografického ústavu. Upozornil, že sa v prípade fakulty jedná nielen o hodnotenie 

vedeckých výstupov, ale aj o kvalitu pedagogického procesu, čo je odlišnosťou oproti výsostne 

vedeckým pracoviskám.  

Prof. Bleha informoval členov RK, že ďalší posun v diskusii, a predbežné návrhy koncepcie a formy 

tohto orgánu, budú vytvorené do konca októbra, pričom v tomto termíne sa výhľadovo počíta aj s 

ďalším zasadnutím RK. Vyzval členov RK na zisťovanie informácií o možných vhodných vzoroch 

z iných univerzít a zahraničia, príp. vlastných pohľadov a návrhov, ktoré budú postupne 

sumarizované. 

Ad bod 6:  

Prof. Bleha ukončil rokovanie a poďakoval všetkým zúčastneným za aktívnu účasť. 

  

V Bratislave 12.05. 2022                                                                                                             

 

 Zapísal: Ján Buček 

Overil: Branislav Bleha 

 

 

 

 


