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Zápisnica
zo zasadnutia Rady pre kvalitu PdF UK
zo dňa 2. októbra 2019

Začiatok zasadnutia: 15:00 hod.
Miesto zasadnutia: miestnosť R-207, Račianska 59, Bratislava
Zúčastnení: podľa prezenčnej listiny: doc. PaedDr. J.Lopúchová, PhD., prof. PaedDr.
K.Žilková, PhD., PhDr. A.Hamranová, PhD., doc. PaedDr. A.Mikulášová, PhD., Ing. et Mgr.
J. Strakoš, PhD., E.Frtúsová, Mgr. J.Grécová.
Ospravedlnení: PaedDr. M.Malovecký, PhD., M.Guľášová, I.Mrázová.
Hostia: doc. RNDr. E.Partová, CSc., prof. MUDr. V.Štvrtinová, CSc.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie, privítanie hostí, predstavenie členov RK PdFUK
Doc. Lopúchová otvorila zasadnutie RK PdFUK, privítala hostí – p.prof. MUDr. Vieru
Štvrtinovú, CSc. – prorektorku pre rozvoj a kvalitu UK v Bratislave a doc. RNDr. Editu
Partovú, CSc.-dekanku fakulty. Následne predstavila členov RK PdFUK a konkretizovala ich
zastúpenie za jednotlivé študijné odbory v Rade.
2. Základná vízia RK PdFUK
Následne doc. Lopúchová hovorila o základnej vízii Rady, o chápaní kvality a implementácii
vnútorného systému kvality na PdF UK, o úlohách a motivácii skvalitňovať procesy na VŠ.
Akcentovala, že Rada ako poradný orgán dekanky fakulty, bude vo svojej činnosti vychádzať
z platných právnych predpisov a ďalších dokumentov, ktoré sú záväzné pre celú UK
v Bratislave, ako aj z interných predpisov PdF UK. Ťažiskovými oblasťami budú najmä
vzdelávanie, veda a výskum a tiež kvalita riadenia.
3. Diskusia
Diskusia prebiehala v intenciách vízie členov Rady. Diskutovalo sa najmä o potrebe
formálneho zabezpečenia prístupnosti dokumentov týkajúcich sa kvality vysokoškolského
vzdelávania napr. na webových stránkach. Prof. Štvrtinová skonštatovala, že Dlhodobý zámer
UK postupne nadobudne konkrétnejšie kontúry, a že Príručka kvality UK je stále platná. Členka
Rady p.Frtúsová (študentka) vyslovila vyjadrenie, že je veľmi pozitívne, že členmi RK PdFUK
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sú aj študenti, čo v konečnom dôsledku prispeje ku skvalitneniu mnohých procesov, najmä
v oblasti vzdelávania. Dodala, že už teraz študenti v rámci výučby pozitívne vnímajú napr.
kompletnú rekonštrukciu dvoch výučbových miestností, ktoré sa svojím štandardom stávajú
prístupné najmä pre študentov so špecifickými potrebami a aj týmto spôsobom je podporená
otvorenosť a inkluzivita fakulty. Ďalšou oblasťou, o ktorej diskutovali členovia Rady bolo
hodnotenie pedagógov študentmi a že je potrebné kreovať také nástroje, ktoré nám poskytnú
čo najreálnejší odraz kvality vzdelávania.
4. Záver a poďakovanie
Doc. Lopúchová na záver poďakovala všetkým prítomným členom Rady, ako aj hosťom,
a vyjadrila presvedčenie, že postupnými krokmi môžeme dosiahnuť vytýčené ciele v oblasti
kvality vzdelávania, vedy a výskumu a tiež efektívneho riadenia fakulty.

Zapísala: Mgr. Janka Grécová, tajomník RK PdFUK

.................................................

Predseda RK PdFUK doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.
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