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Dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej iba „PriF UK“) 

vydáva po prerokovaní Vedeckou radou PriF UK dňa 10.12. 2021 a po schválení Akademickým 

senátom PriF UK dňa 13.12.2021 tento vnútorný predpis PriF UK č. 23/2021, ktorým sa 

zavádzajú a definujú politiky kvality v zmysle Zákona č. 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality 

vysokoškolského vzdelávania a v zmysle Štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania 

kvality Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej iba „SAAVŠ“).  

 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Prijatím tohto dokumentu PriF UK deklaruje uplatňovanie a zároveň bližšie definuje 

politiky na zabezpečovanie kvality podľa čl. 2 štandardov pre vnútorný systém (VS 2) 

SAAVŠ. 

(2) Prijatím tohto dokumentu zároveň PriF UK deklaruje, že prijíma primárnu zodpovednosť 

za kvalitu vysokoškolského vzdelávania (ďalej iba „kvalita“) vo všetkých študijných 

programoch, a to vo všetkých aspektoch kvality, v napojení na všetky formalizované 

politiky a procedúry, ktoré túto kvalitu pomáhajú zabezpečovať. 

(3) Tento dokument sumarizuje základné dokumenty a predpisy PriF UK, ktoré súvisia 

s politikami zabezpečovania kvality. 

 

 

Čl. 2 

Základné nástroje politík na zabezpečovanie kvality 

 

(1) PriF UK v aktualizovanom Dlhodobom zámere do roku 2027 vymedzuje svoje poslanie.  

(2) Súbor politík, štruktúr a procesov v podobe dlhodobého zámeru, vnútorných predpisov, 

smerníc dekana, štatútu, organizačného poriadku, študijného poriadku a ďalších 

dokumentov ako nedeliteľných nástrojov zabezpečovania kvality je koncipovaný tak, aby 

zabezpečoval napĺňanie tohto poslania. Všetky relevantné dokumenty PriF UK zverejňuje 

na svojom webovom sídle v časti vnútorný systém. 

(3) Vo svojom Dlhodobom zámere do roku 2027  PriF UK  definuje svoje strategické ciele 

a konkrétne ukazovatele pre ich plnenie tak, aby: 

a) sa kvalita uskutočňovaných činností v oblasti vzdelávania, tvorivých aktivít 

a súvisiacich činností ďalej zvyšovala, a aby pravidelne uskutočňovaný odpočet cieľov 

cez hodnotené ukazovatele toto explicitne dokazoval, 

b) sa odpočet cieľov a pravidelný monitoring uskutočňoval vo viacerých úrovniach, 

prierezovo vo viacerých oblastiach, okrem iného prostredníctvom pravidelných správ 

o vzdelávaní, doktorandskom štúdiu a vede, prostredníctvom analýz vo výročných 

správach a prostredníctvom ďalších analytických správ, 

c) strategické ciele boli v súlade s poslaním PriF UK ako výskumnej fakulty s vysokým 

výskumným a pedagogickým potenciálom. 

 

 

Čl. 3 

Štruktúry a procesy koherentného vnútorného systému 
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(1) PriF UK si uvedomuje, že politiky na zabezpečovanie kvality sú efektívne a udržateľné iba 

prostredníctvom koherentného vnútorného systému zabezpečovania kvality, v ktorom 

navzájom interagujú viaceré prvky systému, preto má zavedené a deklaruje ďalšie 

dynamické zavádzanie formalizovaných nástrojov politík, v napojení na strategické ciele 

fakulty. 

(2) PriF UK zaviedla viaceré procesy koherentného vnútorného systému, kam možno zaradiť 

aj niektoré vnútorné predpisy zamerané na kvalitu vysokoškolského vzdelávania 

a súvisiacich činností, ktoré priamo nadväzujú na deklarované politiky kvality v tomto 

dokumente, pričom všetky tieto vnútorné predpisy prehľadne zverejňuje v časti vnútorný 

systém na svojom webovom sídle. 

(3) Kľúčovou črtou koherencie vnútorného systému je jednoznačne definované vymedzenie 

právomocí, pôsobnosti a zodpovednosti jednotlivých štruktúr, vedúcich a poverených 

zamestnancov a iných zainteresovaných strán. Dôkazom toho je skutočnosť, že PriF UK 

vo všetkých prijatých dokumentoch a opatreniach v samostatných článkoch jasne definuje 

role a zodpovednosť aktérov, ich kompetencie, spôsob kreovania a zloženia orgánov 

zabezpečujúcich vnútorný systém kvality, pričom sa striktne drží zavedených postupov 

aplikovaných v manažérstve kvality, so zohľadnením špecifík akademickej inštitúcie. 

(4) PriF UK má ustanovenú Radu kvality. Rada kvality je tiež poradným orgánom dekana 

PriF UK pre zabezpečovanie kvality. Rada kvality bola zriadená vnútorným predpisom 

PriF UK č. 9/2019. Rada kvality má schválený svoj rokovací poriadok. Predsedom Rady 

kvality PriF UK je z titulu svojej funkcie prodekan pre rozvoj a informačné technológie, 

ktorý je zároveň členom Rady kvality Univerzity Komenského. Rada kvality sa podieľa na 

viacerých procesoch zabezpečovania kvality, okrem iného na kreovaní dlhodobých 

zámerov, strategických cieľov a ďalších politík. 

 

 

Čl. 4 

Personálne, materiálne a finančné zdroje pre fungovanie vnútorného systému 

 

(1) PriF UK v procese delimitácie finančných prostriedkov zo štátnej dotácie a ďalších zdrojov 

prostredníctvom zavedenej Metodiky delenia štátnej dotácie na PriF UK navrhovanej 

dekanom fakulty a schvaľovanej Akademickým senátom PriF UK vyčleňuje systémovo 

finančné prostriedky pre finančné a materiálne zabezpečenie fungovania vnútorného 

systému, okrem iného pre zabezpečovanie vzdelávania, potrieb materiálneho vybavenia 

pracovísk, a pod. Tieto opatrenia sú explicitne v delimitácii uvedené v každom delení 

štátnej dotácie, a podliehajú kontrole a návrhom zmien zo strany Rozpočtovej komisie 

AS PriF UK (v zmysle štatútu Akademického senátu PriF UK) a samotného 

Akademického senátu PriF UK. 

(2) Jednotlivé oddelenia pod vedením prodekanov PriF UK disponujú dostatočným 

personálnym zabezpečením príslušných oddelení v zmysle organizačnej štruktúry, a pre 

ich aktivity v oblasti zabezpečenia kvality je každoročne delimitovaná potrebná suma na 

základe podkladov prodekana pre rozvoj fakulty a informačné technológie, ktorý 

organizačne zabezpečovanie kvality usmerňuje. 

 

 

Čl. 5 

Zapojenie kľúčových aktérov do zabezpečovania kvality 
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(1) PriF UK má vo svojej organizačnej štruktúre (Organizačný poriadok PriF UK 

a organizačná schéma dostupné na webovom sídle) vymedzené funkcie hlavných aktérov 

pre zabezpečenie kvality, predovšetkým prodekanov v jednotlivých rezortoch a oddelení, 

ktoré spadajú do ich pôsobnosti. 

(2) PriF UK vo všetkých kľúčových rozhodovacích procesoch zabezpečuje zapojenie 

študentov, ktorí sa tak priamo podieľajú na zabezpečovaní kvality. Študenti sú súčasťou 

vedenia  PriF UK, predsedníctva Akademického senátu PriF UK, Rád študijných 

programov PriF UK, Akreditačnej rady PriF UK, Etickej rady a tiež Rady pre učiteľské 

štúdium.  

(3) PriF UK zabezpečuje zapojenie externých zainteresovaných strán do zabezpečenia kvality 

jednak v oblasti samotných vzdelávacích, výskumných a iných činností aj prostredníctvom 

zmlúv o spolupráci, ale aj v samotnom hodnotení kvality.  

(4) PriF UK uzatvára zmluvy a strategické partnerstvá výlučne s partnermi, ktorí majú 

zavedené a dodržiavajú politiky a štandardy politík zabezpečenia kvality vrátane jej 

certifikácie. 

 

 

Čl. 6 

Politiky vnútorného systému v oblasti akademickej etiky a nediskriminácie 

 

(1) PriF UK zaviedla štruktúry a procesy, ktoré eliminujú akékoľvek formy diskriminácie 

a nespravodlivého zaobchádzania. Existuje niekoľko oficiálnych kanálov (Študentská časť 

Akademického senátu PriF UK, tutoring, Etická rada PriF UK, cez ktoré môžu zamestnanci 

aj študenti akýkoľvek druh intolerancie, diskriminácie a nespravodlivého zaobchádzania 

oznámiť. Každým takýmto podnetom sa zaoberá vedenie PriF UK. V odôvodnených 

prípadoch sú tieto podnety posunuté na riešenie Etickej rade zriadenej vnútorným 

predpisom dekana. 

 

 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto vnútorného predpisu sa zrušuje Vnútorný predpis PriF 

UK č. 12/2021 Zavedenie a udržiavanie politík na zabezpečovanie kvality na Univerzite 

Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte. 

(2) Tento vnútorný predpis PriF UK nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia 

Akademickým senátom PriF UK dňa 13.12. 2021. 

 

 

       V Bratislave 13.12.2021   

 

 

 

 
 

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc. 

         dekan PriF UK predseda AS PriF UK 
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