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1. Otvorenie
Pán prorektor Múcska (PR) privítal hostí a uviedol účel stretnutia, ktorým je nadviazanie užšej spolupráce
v oblasti rozvoja medzi RUK a jednotlivými fakultami UK (FA), ako aj medzi fakultami navzájom. Predstavil
novú vedúcu Oddelenia stratégií a analýz RUK Ing. Janu Jirsákovú, do pôsobnosti ktorej patrí aj agenda rozvoja
UK.
2. Informácia o zriadení Rady pre kvalitu UK (RK UK)
Pán PR informoval o svojom menovaní za predsedu RK UK a o svojom zámere zaoberať sa problematikou
kvality v rámci RK UK komplexne. Uviedol zistenie, že menovacie dekréty členov RK UK sa priamo
odvolávajú na projekt, ktorý je časovo ohraničený, čo vyvoláva potrebu vecne doriešiť ich potenciálne spornú
právnu legitimitu.
Z diskusie vyplynulo, že:
 niektoré FA už na základe vnútorného predpisu Smernica rektora UK č. 15/2014 Pravidlá zabezpečenia
kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na UK vypracovali vlastné interné predpisy,
 je potrebné, aby sa Vedenie RUK vyjadrilo aj k systému kvality CAF,
 JLF je ochotná zdieľať svoje pozitívne skúsenosti s implementáciou ISO 9000:2001, ktorého súčasťou je aj
kontrola spokojnosti zamestnancov (so 41% návratnosťou),
 by bolo vhodné mať taký systém zabezpečenia kvality, ktorý by umožňoval hodnotiť kvalitu UK ako celku
a zároveň na komparatívnej báze aj kvalitu jej jednotlivých fakúlt a súčastí.
Pán PR informoval o zámere implementovať celouniverzitne jednotnú formu študentskej ankety, podľa vzoru
realizovaného na FMFI, rovnako ako aj celouniverzitnej ankety pre absolventov a poprosil pani prodekanku
FMFI o súčinnosť a podporu a zároveň poprosil všetkých zúčastnených o vyjadrenie ich názoru. Pri tejto
príležitosti pán PR pripomenul návrh dotazníka Hodnotenie štúdia absolventom, ktorý bol vypracovaný bývalým
prorektorom pre rozvoj, avšak nebol nikdy implementovaný (návrh dostali p. prodekani k dispozícii).
Z diskusie vyplynulo, že:
 existuje všeobecný konsenzus ohľadom implementácie jednotnej formy študentskej ankety na báze ankety
realizovanej na FMFI, ktorá sa realizuje mimo AIS a pani prodekanka FMFI sprostredkuje požiadavku na
spoluprácu pánovi prodekanovi Vinařovi,
 by bolo vhodné realizovať ju jedenkrát za semester (t.j. dvakrát do roka, nad rámec zákona), aby sa
eliminovalo systematické skreslenie väčším časovým odstupom od niektorých hodnotených predmetov,
 je potrebné venovať špeciálnu pozornosť otázke ochrany osobných údajov pedagógov,
 niektoré FA už majú implementovaný zber študentských ankiet pre absolventov,
 je vhodné rozlišovať medzi anketou pre čerstvých absolventov a pre absolventov, ktorí sa už uplatnili
v praxi; pre zber informácií od čerstvých absolventov je postačujúci aj systém študentských ankiet FMFI.
Pán PR otvoril tému ALUMNI za účelom získania prehľadu, či je možné z univerzitnej úrovne efektívne
podporiť udržiavanie kontaktov s bývalými absolventmi.
Z diskusie vyplynulo, že:
 niektoré FA realizujú ALUMNI, intenzita kontaktov s bývalými absolventmi sa medzi FA významne líši,
 neboli identifikované žiadne činnosti, ktoré by bolo možné realizovať z pozície univerzity s cieľom
efektívne podporiť intenzitu kontaktov s bývalými absolventmi.

Pán PR zisťoval informovanosť FA o projekte Vzdelávací program pre začínajúcich vysokoškolských učiteľov
a vysokoškolských učiteľov, ktorý vypracovali doc. RNDr. B. Brestenská CSc. a PaedDr. J. Chládecká PhD.
Z diskusie vyplynulo, že FA nie sú o danom projekte informované.
Pán PR požiadal prítomných o vyjadrenie názoru, či považujú za účelné vyvíjať aktivity smerom k získaniu
akreditácie na realizáciu kurzov na zvýšenie kvalifikácie pedagogických zamestnancov v rámci kreditového
systému pre Centrum ďalšieho vzdelávania.
Z diskusie vyplynulo, že:
 by bolo žiaduce, aby UK hľadala spôsob, ako eliminovať finančnú diskrimináciu FA v porovnaní
s metodicko-pedagogickými centrami pri realizácii ďalšieho vzdelávania pedagógov s atestáciou
vyplývajúcou zo zákona. V súčasnosti je otvorená legislatíva, ktorá vytvára problematike právny rámec a je
vhodný čas na aktívnu politiku UK v tejto oblasti,
 JLF prezentovala spôsob, akým sa úspešne vysporiadala s analogickým problémom pri presadzovaní svojich
atestácií vo vzťahu k dominantnej Slovenskej zdravotníckej univerzite
Zhrnutie: Pán PR konštatoval konsenzus ohľadom implementácie jednotnej celouniverzitnej formy študentskej
ankety, ktorá by sa mala realizovať aj v zimnom, aj v letnom semestri. Požiadal kolegov, aby sa v spolupráci s
pánom prodekanom Vinařom do 15. 12. 2014 zoznámili so študentskou anketou FMFI a vzniesli do tohto
termínu prípadné pripomienky. V januári 2015 sa bude pracovať na zapracovaní pripomienok. V marci až apríli
2015 by mala byť spustená fáza zavádzania ankety do IIKT tak, aby sa prvýkrát realizovala celouniverzitne, t.j.
simultánne na všetkých fakultách, v letnom semestri 2015. Náklady, ktoré vzniknú FMFI v súvislosti
s implementáciou tohto projektu budú sanované z univerzitných zdrojov. V kontexte ALUMNI sa na základe
súčasného poznania javí byť efektívnejšie pestovať vzťah s bývalými absolventmi na úrovni FA, resp.
jednotlivých pracovísk, než na úrovni celej univerzity. V otázke poskytovania atestácií v rámci kreditového
systému pedagógov požiadal pán PR o výmenu skúseností a o spoluprácu medzi PedF a JLF.
3. Príprava akčných plánov k Dlhodobému zámeru UK na obdobie 2014-2024
Téma nebola pre nedostatok času na stretnutí diskutovaná. Pán PR vytvorí adekvátny priestor na diskusiu danej
téme.
Zámer nadviazať aktívnu spoluprácu UK so žiakmi a pedagógmi bratislavských gymnázií –
prezentácia a diskusia
Pán PR informoval o plánovanom stretnutí s riaditeľmi vybraných bratislavských gymnázií za účelom
o nadviazania osobného kontaktu,
o získania spätnej väzby, či sú riaditelia spokojní s absolventmi pedagogických smerov UK,
o poskytnutia spätnej väzby, aká je úspešnosť absolventov týchto gymnázií pri prijímacom
konaní na UK,
o prieskumu záujmu o poskytnutie prednášok pedagógov a študentov UK na pôde gymnázií.
Pán PR požiadal o názor, či prítomní považujú za účelné takéto stretnutie, o názor, či by zoznam gymnázií, ktorý
dostali k dispozícii, doplnili a o názor, či by privítali finančnú motiváciu pre pedagógov, ktorí realizujú aktívnu
spoluprácu so žiakmi stredných škôl.
4.

Z diskusie vyplynulo, že:
 iniciatíva je vo všeobecnosti prijatá veľmi pozitívne, niektoré fakulty už teraz spolupracujú so strednými
školami, prípadná finančná motivácia je vítaná,
 uvítali by podporu zo strany UK, obávajú sa však potenciálnej snahy o unifikáciu podpory zo strany RUK,
ktorá by bola obmedzujúca,
 by bola možná spolupráca medzi FA pri zabezpečovaní týchto aktivít, t.j. tvorba spoločných programov, a
ďalšie organizačné a obsahové návrhy,
 sa navrhuje rozšíriť zoznam o Športové gymnázium, Ostredková
 existuje rôznorodosť prístupov k otázkam účelu stretnutia a k parametrom výberu pozvaných zástupcov.
Zhrnutie: Pán PR poďakoval za poskytnuté informácie, názory a návrhy.
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5. Rôzne
Pán PR informoval o zámere a predbežných rokovaniach s STV o medializácii UK formou spolupráce na tvorbe
televízneho cyklu profesorských prednášok. Požiadal prítomných o tlmočenie požiadavky dekanom FA, aby
podporovali profesorské prednášky. Poprosil prítomných o názor.
Z diskusie vyplynulo, že iniciatíva je prijatá veľmi pozitívne a patrí k úlohám UK, aby formovala svoje okolie.
Pán PR požiadal o výmenu informácií a skúseností s elektronickými prihláškami na štúdium.
Z diskusie vyplynulo, že FaF aj FTVŠ majú veľmi dobré skúsenosti.
6. Záver
Pán PR informoval o svojom zámere zorganizovať ďalšie stretnutie s prodekanmi pre rozvoj v polovici februára
2015 a poďakoval sa prítomným za ich účasť a aktívnu spoluprácu.

Príloha: Zoznam prítomných na stretnutí
Zapísala: Ing. J. Jirsáková
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