
 

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RADY PRE KVALITU UK 

Dátum konania: 25. apríl 2022 
Miesto konania: zasadacia miestnosť VR UK 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Počet prítomných členov: 20 
Ospravedlnení : prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.; RNDr. Oto Nevický, MBA; doc. MUDr. 
Marián Vician, PhD.; doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.; PharmDr. Milica Molitorisová, PhD. 
Neospravedlnení: doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.; Bc. Matej Gajdoš; Michal Dolnák; Mgr. 
Zuzana Bujačková; prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc.; Ing. Róbert Šimončič, CSc.; doc. 
RNDr. Róbert Jajcay, DrSc. 
Hostia : Mgr. Michaela Yörük (vz. prodekanky pre rozvoj PdF UK); Mgr. Michal Šebeňa, PhD.; 
RNDr. Eva Viglašová, PhD. 

Program 

• Prezencia a otvorenie 

• Úprava čl. 5 Rokovacieho poriadku RK UK a čl. 4 Štatútu RK UK 

• Vnútorná hodnotiaca správa vnútorného systému kvality Univerzity Komenského a jej 
fakúlt 

• Správa o školení študentov „Vnútorný systém kvality UK” 

• Web stránky UK a jej fakúlt 

• Rôzne 

• Záver 

1. Prezencia a otvorenie 

Prorektorka pre kvalitu UK, prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., privítala všetkých 
prítomných, vykonala prezenciu, informovala o členoch RK UK, ktorí požiadali 
o ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí a oboznámila prítomných s bodmi programu. 

2. Úprava čl. 5 Rokovacieho poriadku RK UK a čl. 4 Štatútu RK UK 

Predsedníčka RK UK oboznámila prítomných s potrebou úpravy Rokovacieho poriadku RK 

UK a Štatútu RK UK, zdôvodnila význam úprav, najmä zosúladenie s VP č. 23/2021 

a predstavila úplné znenie úprav. Návrh úprav: „Rada pre kvalitu UK je uznášaniaschopná, ak 

je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platnosť jej uznesenia je potrebný súhlas 

nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Rady pre kvalitu UK.” 

Hlasovanie sa uskutočnilo podľa VP č.23/2021 (čl. 6, bod 2) 

číslo 
hlasovania 

prítomných 
s hlasovacím 

právom 

kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 20 11  20 0 0 schválené 



 

Uznesenie č. 1/25.4.2022 RK UK schvaľuje Úpravu čl. 5 Rokovacieho poriadku RK UK a čl. 

4 Štatútu RK UK 

3. Vnútorná hodnotiaca správa vnútorného systému kvality Univerzity Komenského a jej 
fakúlt 

Predsedníčka RK UK predstavila plnenie činnosti RK UK za rok 2021, v ktorom konštatovala, 

že sa podarilo v rámci univerzity a jej fakúlt uskutočniť vnútorný audit predpisov tvoriacich 

vnútorný systém zabezpečovania kvality UK a jeho stavu v procese zosúlaďovania 

so štandardmi SAAVŠ. V dôsledku neskorého odovzdávania VHS VSK z fakúlt nebolo možné 

uskutočniť kontrolu a hodnotenie vnútorného systému na zabezpečenie kvality UK (VHS 

VSK) a pripraviť návrh nápravných a preventívnych opatrení na zlepšenie VSK na UK v roku 

2021. Následne bola pozornosť upriamená na spôsob, formu a prílohy žiadosti o posúdenie 

súladu VSK. Dôraz bol kladený na potrebu odovzdanie VHS v slovenskom a anglickom 

jazyku. Prorektorka pre kvalitu oboznámila so stavom prekladu VSK do anglického jazyka 

na univerzitnej úrovni. Členovia RK UK boli informovaní o podujatí SAAVŠ, ktoré sa uskutoční 

prostredníctvom platformy MS Teams v piatok 29. apríla 2022, na ktorom sa bude 

konzultovať návrh príručky na spracovanie VHS o implementácii VSK vysokej školy, ktorý 

pripravila SAAVŠ. Záujemcovia o konzultácie sa môžu na podujatie registrovať do štvrtka 28. 

apríla 2022 do 14:00 hod. na odkaze: https://forms.office.com/r/4ADkuBcRSW. Hlavným 

obsahom podujatia bude obsah žiadosti a podkladov žiadosti, odporúčané postupy pri ich 

príprave, podávaní žiadosti do IS SAAVŠ a stručne budú predstavené legislatívne zmeny 

v oblasti vysokoškolského vzdelávania a ich vplyvu na vnútorný systém. Oddelenie kvality 

RUK prepošle všetkým členom rady informáciu o podujatí s príslušným odkazom 

na registráciu. Tajomníčka RK UK, RNDr. Eva Viglašová, PhD., informovala o stave 

vyhotovených VHS VSK fakúlt, zhodnotila ich formálnu a obsahovú úroveň, poukázala 

na formálne a obsahové nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť. V následnej rozprave 

zazneli názory aby sa do VHS VSK nepísal stav – sebahodnotenie (prorektorka RNDr. Zuzana 

Kovačičová, PhD.), opačný názor vyjadrili (podpredseda RK UK prof. RNDr. Branislav Bleha, 

PhD ; predsedníčka RK UK prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. a prorektor prof. RNDr. Jozef 

Masarik, DrSc., ktorý apeloval aby vo VHS VSK bolo priložených čo najviac hodnotení, čo 

vychádza aj zo špecifického postavenia, potrieb a rôznorodosti jednotlivých fakúlt. 

Akreditačná rada má byť orientovaná na pedagogickú časť (ako externý hodnotiteľ), veda sa 

má hodnotiť periodicky prostredníctvom Research Excellence Framework – REF). Profesor 

PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. (FiF UK) nastolil otázku ohľadom novely VŠ zákona, ktorej 

nadobudnutím účinnosti sa zneplatnia niektoré predpisy, do akej miery je potrebné túto 

skutočnosť evidovať v rámci príprav VHS VSK fakúlt. Predsedníčka RK UK uviedla, v tejto 

súvislosti prípravu návrhu nového Štatútu UK, ktorý by mal byť hotový v júni 2022. 

Prorektorka RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. konštatovala, že aj keď sa Štatút UK stihne 

pripraviť a schváliť, túto zmenu nestihne MŠVVaŠ SR potvrdiť. Podpredseda RK UK 

informoval, že SAAVŠ bude prihliadať na novelu VŠ zákona a jej dopady v procese 

akreditácie. Docent JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. (PraF UK) poukázal na skutočnosť, že 

v novele VŠ zákona je množstvo predpisov, ktoré je potrebné zosúladiť, podľa doby ich 

nadobudnutia účinnosti, ktorá nie je jednotná (u mnohých predpisov to predstavuje obdobie 

https://forms.office.com/r/4ADkuBcRSW


 

do septembra roku 2023). Predsedníčka RK UK dala hlasovať o návrhu uznesenia č. 2: „RK UK 

berie na vedomie Správu o stave VHS VSK na UK a jej fakultách a ukladá UK a jej fakultám, aby 

odstránili zistené nedostatky do 15.6.2022.” 

číslo 

hlasovania 

prítomných 

s hlasovacím 

právom 

kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 20 11 20 0 0 schválené 

Uznesenie č. 2/25.4.2022 RK UK berie na vedomie Správu o stave VHS VSK na UK a jej 

fakultách a ukladá UK a jej fakultám, aby odstránili zistené nedostatky do 15.6.2022. 

4. Správa o školení študentov „Vnútorný systém kvality UK” 

Tajomníčka RK UK, RNDr. Eva Viglašová, PhD., prezentovala aktivity v rámci projektu DISK 

– 1. školenie študentov, ktoré organizovalo zástupcovia OK RUK, ŠČ AS UK a AR UK. 

Podujatie sa konalo v dňoch 1.-2.4.2022 v priestoroch internátu Družba UK a aktívne sa 

zúčastnilo takmer 30 študentov. Počas dvojdňového školenia študentov boli identifikované 

problémy súvisiace s procesom akreditácie a na zasadnutí boli konkretizované 

a prediskutované. Od predstaviteľov viacerých fakúlt zazneli návrhy na zlepšenie 

komunikácie medzi vedeniami fakúlt a študentmi. Zároveň bola podporená myšlienka 

organizácie druhého školenia študentov plánovaného na október 2022. Prorektorka pre 

kvalitu UK, prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., pripomenula účastníkom rokovania 

dôležitosť realizácie hodnotenia študentskej spätnej väzby, vyplývajúcej z legislatívy a jej 

nevyhnutnosť v rámci priebežného monitorovania a hodnotenia ŠP. Pripomenula, že 

výsledky hodnotenia musia byť súčasťou Výročnej správy o činnosti jednotlivých fakúlt. 

Predsedníčka RK UK dala hlasovať o návrhu uznesenia č. 3: „Zabezpečiť realizáciu 

študentských ankiet na všetkých fakultách UK do 30.7.2022.” 

číslo 

hlasovania 

prítomných 

s hlasovacím 

právom 

kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 20 11 19 0 0 schválené 

Uznesenie č. 3/25.4.2022 RK UK schvaľuje zabezpečenie realizácie študentských ankiet 

na všetkých fakultách UK do 30.7.2022. 

5. Web stránky UK a jej fakúlt 

Predsedníčka RK UK poukázala na dôležitosť a transparentnosť webovej stránky UK 

a fakultných stránok v súvislosti s akreditačným procesom a tiež ako významného 

informačného kanála pre univerzitných partnerov a hodnotiteľov. Ako podklad pre širšiu 

diskusiu slúžilo ne/zverejnenie 4 ukazovateľov prebiehajúceho akreditačného procesu 

(zloženie akreditačnej rady fakulty; zápisnice akreditačnej rady fakulty; zloženie Rady 

študijného programu (RŠP)/Návrhovej rady študijného programu (NR ŠP) a zápisnice RŠP/NR 



 

ŠP). Následne sa prodekani fakúlt vyjadrili k príprave a uchovávaniu podkladov 

akreditačného procesu, ďalej k spôsobu, obsahu a forme zverejňovania predmetných 

informácií. Predsedníčka RK UK dala hlasovať o návrhu uznesenia č. 4: „RK UK ukladá 

fakultám doplniť chýbajúce údaje k akreditácii (zloženie a zápisnice z rokovaní návrhových rád 

ŠP a fakultných akreditačných rád) na web stránkach do 30.5.2022.” 

číslo 

hlasovania 

prítomných 

s hlasovacím 

právom 

kvórum za proti zdržal sa výsledok 

4 19 10 19 0 0 schválené 

Uznesenie č. 4/25.4.2022 RK UK ukladá fakultám doplniť chýbajúce údaje k akreditácii 

(zloženie a zápisnice z rokovaní návrhových rád ŠP a fakultných akreditačných rád) 

na web stránkach do 30.5.2022 

6. Rôzne 

Predsedníčka RK UK upriamila pozornosť členov RK UK na povinnosť zverejňovania Správy 

o vzdelávacej činnosti a Správy o vedeckovýskumnej činnosti a doktorandskom štúdiu, ktorá 

platí pre UK a rovnako aj pre jednotlivé fakulty, pričom správy musia obsahovať aj 

zhodnotenia plnenia strategických cieľov DZ rozvoja, vyhodnotenie študentskej ankety 

a vyhodnotenie kvantitatívnych ukazovateľov. Diskusia bola zameraná na politiku pre 

zrakovo znevýhodnených študentov. Prorektor pre IT, doc. RNDr. Michal Greguš, PhD., 

predstavil súčasný stav na UK, práce v legislatívnej a technickej oblasti a smerovanie 

na obdobie najbližších dvoch rokov. Navrhol využiť aktívnu participáciu projektu DISK 

na riešení uvedenej problematiky, prostredníctvom školení editorov univerzitného webu. 

Následne rozprava pokračovala o procesoch a spôsoboch úprav ŠP. Prorektor doc. Mgr. Jozef 

Tancer, PhD upozornil na problematiku úprav študijných programov filologických odborov, 

ktoré ako živé programy prechádzajú častými zmenami. Prorektorka RNDr. Zuzana 

Kovačičová, PhD. k uvedenej poznámke predrečníka uviedla, že je to len vecou nastavenia 

a je predstava ako danú situáciu riešiť. Predsedníčka RK UK predstavila časový a vecný 

harmonogram prác na rok 2022. Fakulty majú vypracovať VHS v termíne do 15.6.2022, OK 

RUK VHS UK do 30.6.2022. Zhodnotenie implementácie VSK na UK a jej fakultách a všetkých 

súčastiach UK je naplánované do 30.9.2022. Zhodnotenie plnenia ukazovateľov kvality v DZ 

rozvoja UK je terminované do 30.11.2022. Poslednou úlohou je vypracovanie nápravných 

a preventívnych opatrení na zlepšenie kvality v oblasti vzdelávania, v oblasti výskumu, 

v oblasti riadenia, ľudských zdrojov a infraštruktúry a v oblasti spoločenskej zodpovednosti 

v termíne do 30.11.2022. Predsedníčka RK UK dala hlasovať o návrhu uznesenia č. 5: „RK UK 

schvaľuje časový a vecný harmonogram na rok 2022.” 

číslo 

hlasovania 

prítomných 

s hlasovacím 

právom 

kvórum za proti zdržal sa výsledok 

5 17 9 17 0 0 schválené 



 

Uznesenie č. 5/25.4.2022 RK UK schvaľuje časový a vecný harmonogram na rok 2022. 

7. Záver 

Prorektorka pre kvalitu poďakovala všetkým zúčastneným a zasadnutie ukončila. Rokovanie 

bolo ukončené v rámci plánovaného časového rámca o 11:34 hod. 

Zapísala: RNDr. Eva Viglašová, PhD. 

Overila: prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. 


