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Rada pre kvalitu Lekárskej fakulty UK  

 

Z Á P I S N I C A  
z 1.stretnutia Rady pre kvalitu Lekárskej fakulty UK v Bratislave 

konaného dňa 01.07.2019 na Dekanáte LFUK  

 

Zúčastnení podľa prezenčnej listiny: Jackuliak, Šimaljaková, Mravec, Varga, Pečeňák, 

Kubíková, Kubíniová,  

Ospravedlnení: Novák, Jursa 

Je prítomná 2/3 väčšina a RK LF UK je uznášania schopná. 

Hostia: Štvrtinová  

 

Rokovanie Rady pre kvalitu Lekárskej fakulty UK v Bratislave (ďalej RK LF UK) otvoril 

predseda RK LF UK prodekan Jackuliak. Privítal všetkých členov a informoval že 

rozhodnutie o zriadení fakultnej RK vyplynulo z prvého zasadnutia novovymenovanej Rady 

pre kvalitu UK (ďalej RK UK), ktoré sa uskutočnilo 8. apríla 2019. RK LF UK bola zriadená 

na základe Vnútorného predpisu č. 10/2019 – Rozhodnutie dekana Lekárskej fakulty UK 

v Bratislave o zriadení Rady pre kvalitu Lekárskej fakulty UK v Bratislave a zloženie RK 

LFUK bolo schválené vo Vedení LF UK dňa 24.04.2019.   

 

V zmysle platnej vnútornej legislatívy, ktorá upravuje vnútorný systém zabezpečovania 

kvality na UK, predovšetkým Vnútorný predpis č. 15/2014 „Pravidlá zabezpečenia kvality 

poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na UK“, je vedenie fakúlt zodpovedné za 

realizáciu a implementáciu opatrení v oblasti zabezpečenia kvality na fakultnej úrovni, v 

súlade s opatreniami na úrovni vrcholového manažmentu UK. Ich úlohy sú rámcovo 

vymedzené v uvedenom vnútornom predpise a spočívajú najmä v zabezpečení  efektívnej 

koordinácie a implementácie vnútorného systému na celouniverzitnej úrovni, v poskytovaní 

súčinnosti Rade pre kvalitu UK a v konkretizovaní foriem, metód a prostriedkov hodnotenia 

kvality zohľadňujúcich špecifiká fakultných študijných programov a oblastí výskumu.  

 

Následne privítal prof. MUDr. Vieru Štvrtinovú, CSc., prorektorku UK pre rozvoj a kvalitu 

a predsedníčku Rady pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave. Prof. Štvrtinová 

informovala o činnosti RK UK a hlavných zámeroch spolupráce medzi fakultnými RK a RK 

UK. 

 

V rámci rokovania RK LF UK sa viedla diskusia o nasledovných bodoch: 

 Prof. Štvrtinová zdôraznila, že do 1.septembra 2019 treba vytvoriť Štatút RK LF UK 

a taktiež Rokovací poriadok RK LF UK. Možno vychádzať z uvedených materiálov 

RK UK.  

 V rámci zvyšovania kvality sa treba zamerať na 3 oblasti  

o úroveň pedagogickej činnosti 

 treba zadefinovať jednotlivé parametre ako počet študentov na učiteľa, 

dodržiavanie rozpisu stáží a prednášok, počet diplomantov, a.i.  

 je nutné zadefinovať formu „hospitácií“ na jednotlivých predmetoch, za 

čo budú zodpovední študijní prodekani a samozrejme prednostovia 

ústavov a kliník; treba overiť platné predpisy   

o úroveň vedecko-výskumnej činnosti – počet doktorandov, pomer interní 

a externí doktorandi,  doktorandi s nadštandardnou dĺžkou štúdia   
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o úroveň riadiacich procesov v oblasti personálnej politiky, finančnej politiky, 

informačných technológií a infraštruktúry  

o študentské ankety 

 nemajú fungovať cez AIS,  

 musí byť zachovaná anonymita študenta  

 treba potom zosúladiť otázky, ktoré by eventuálne vyžadoval RUK. 

Aktuálne máme na LF UK nachystaný nový softwér pre ankety, ktorý 

nám to bude umožňovať. Prof. Pečeňák prejavil záujem o spoluprácu 

pri tvorbe otázok.   

 Prof. Štvrtinová informovala, že v rámci celej UK sa pre doktorandov a novo-

nastúpených asistentov plánuje zaviesť „pedagogické minimum“, za ktorého výučbu 

by bola zodpovedná Filozofická fakulta UK a/alebo Pedagogická fakulta UK  

 Diskutovala sa otázka „zamestnaneckého prieskumu na LF UK“. Treba zadefinovať 

cieľové skupiny a cieľ prieskumu. Najmä na klinikách môže byť výsledok negatívne 

ovplyvnený skutočnosťami čo nevie LF UK ovplyvniť a vychádzajú z organizačného 

a priestorového zabezpečenia zo strany zdravotníckeho zariadenia.   

 

Na záver predseda RK LF UK poďakoval všetkým prítomným a stretnutie ukončil.  

 

 

Úlohy zo 1. stretnutia RK LF UK: 

 

Úl-01/I 

Vytvoriť Štatút Rady pre kvalitu Lekárskej fakulty UK v Bratislave 

Zodp.: Jackuliak, Kubíniová 

Termín: 31.08.2019  

 

Úl-01/II 

Vytvoriť Rokovací poriadok Rady pre kvalitu Lekárskej fakulty UK v Bratislave 

Zodp.: Jackuliak, Kubíniová 

Termín: 31.08.2019 

 

Úl-01/III 

Vyhotoviť osobitné prehlásenie absolventa o súhlase s použitím ich súkromných emailových 

adries pre potreby opätovného anketového oslovenia Univerzitou Komenského v Bratislave 

v tomto znení: „Súhlasím s použitím mojej emailovej adresy pre dotazníkový prieskum 

absolventov Univerzity Komenského po piatich rokoch.“ 

Zodp.: Jackuliak, Kubíniová 

Termín: ihneď 

 

Úl-01/IV 

Vytvoriť návrh formy kontroly kvality výučby na jednotlivých pracoviskách tzv. „hospitácií“. 

Zodp.: členovia RK LF UK 

Termín: priebežne 

 

 

V Bratislave dňa 03.07.2019 

 

Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH 

predseda Rady pre kvalitu LF UK v Bratislave 


