
ZÁPIS 
zo 7. zasadnutia Akreditačnej rady UK 

 
Dátum konania: 27. máj 2022, od 10:00 h. 
Miesto konania: Zasadačka rektora RUK 
 
Prítomní za AR UK: 
prezenčne – Mgr. Adriana Jariabková – ŠČAS, Mgr. Dominik Juračka, prof. PhDr. Mária 

Kožuchová, PhD., prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., prof. PharmDr. Ján Kyselovič, 
CSc., doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD., prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc.,  

online - Ing. Elena Kohútiková, prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., prof. Ing. Milan Konvit, 
PhD.,  

ospravedlnení – prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., PhD., prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc., 
RNDr. Oto Nevický, MBA, prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.,  

 
Účasť za RUK: 
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. - prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálnu oblasť  
 
Prizvaní predkladatelia:  
Za FiF – prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. – prodekan  
Za JlF – prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD., prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. - prodekani 

 
Zasadnutie sa nahrávalo v aplikácii MS TEAMS. Nahrávka je dostupná v tíme Akreditačnej 

rady UK. 
 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu  
3. Hodnotenie ŠP FiF UK (pokračovanie) a ŠP JLF UK 
4. Rôzne 

 
K bodu 1. 
V súlade s predpismi platnými pre činnosť AR UK zasadnutie otvoril jej predseda prof. Dušan 
Meško. Po privítaní prítomných členov AR UK vrátane online prihlásených skonštatoval, že 
AR UK s počtom 10 členov, je uznášaniaschopná.  
 
K bodu 2. 
Vyššie uvedený program bol schválený všetkými desiatimi prítomnými členmi bez 
pripomienok.  

 
K bodu 3. 
1 Hodnotenie ŠP FiF 
AR UK pokračovala v posudzovaní ďalších ŠP z FiF uvedených v prílohe 7.3.1_FiF, ku ktorým 
svoje pripomienky postupne predkladali prof. Kožuchová, Mgr. D. Juračka, Mgr. 
A.  Jariabková a Ing. Kohútiková. Prítomný prodekan fakulty prof. Vojtech reagoval na 
pripomienky jednak priebežne, ak si to situácia vyžadovala a potom aj na záver. Počas 
priebežného vystúpenia zodpovedal viaceré otázky členov AK, týkajúce sa najmä hodnotenia 
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študentov v doktorandských študijných programoch a získavania hodnotení od 
zamestnávateľov ako aj k spôsobu výberu zamestnávateľov pre hodnotenie úspešnosti 
uplatnenia absolventom. Vo veci získavania hodnotení od zamestnávateľov prodekan FiF 
tlmočil členom AR problém súvisiaci s neochotou niektorých zamestnávateľov poskytovať 
v súlade so štandardami ich vyjadrenia o úspešnosti uplatnenia absolventov FiF, ďalej uviedol, 
že niektorým zamestnávateľom neumožňujú takéto hodnotenia dávať predpisy, ktorými sa 
ich činnosť riadia, čím sa stráca v prípade niektorých absolventov spätná väzba. Takisto 
spomenul aj problém s priamou účasťou zástupcov zamestnávateľov na schvaľovaní 
jednotlivých ŠP. Zamestnávatelia s nevôľou prijímajú osobnú účasť na fakulte pri schvaľovaní 
ŠP či už z časových a aj iných dôvodov, čo nepriaznivo ovplyvňuje do budúcnosti vzťah fakulta 
– zamestnávateľ. V závere vystúpenia k tejto problematike navrhol, že by bolo potrebné do 
budúcnosti rozdiskutovať podmienku priamej účasti zamestnávateľov na fakulte počas 
schvaľovacieho procesu aj so SAAVS. Z vyššie uvedených dôvodov boli pri niektorých ŠP 
hodnotenia zamestnávateľmi v nízkych až ojedinelých počtoch. Na problém ohľadom 
neochoty poskytovať fakulte vyjadrenia niektorými zamestnávateľmi, najmä z dôvodu 
nezáujmu alebo zaneprázdnenosti počas diskusie reagovala členka AR Ing. E. Kohútiková, 
ktorá požiadala prodekana FiF prof. Vojtecha o písomné zaslanie vyššie zmienených 
problémov, ktoré by chcela následne tlmočiť zamestnávateľským zväzom, na ktorých 
rokovaniach sa zúčastňuje. Na záver rokovania členovia AR spolu s prodekanom fakulty 
konštatovali, že aj keď sa mal proces posudzovania ŠP na FiF UK už skončiť, zostalo ešte 
niekoľko ŠP neposúdených. V tejto veci prorektorka UK v spolupráci s povereným 
tajomníkom zašle po ukončení zasadnutia prehľad všetkých neposúdených ŠP s uvedením 
zodpovednej osoby z radov členov AR.  
 
2. Hodnotenie ŠP JlF 
JLF UK predložila na posúdenie súladu 74 ŠP v príslušných stupňoch, formách a jazykových 
mutáciách (pozri prílohu 7.3.2_JLF). Hodnotenia k predmetným ŠP predložil najprv prof. 
Kyselovič a následne prof. Meško, ktorý predkladal hodnotenie vypracované prof. Dukátom 
v jeho neprítomnosti. ŠP z JLF boli pripravené na veľmi dobrej úrovni. Počas hodnotia ŠP bolo 
zdôraznené, že ide o ŠP z kategórie regulovaných povolaní, ktorých posudzovanie patrí aj do 
pôsobnosti MZ SR. ŠP z JLF UK musia spĺňať aj ustanovenia nariadenie vlády SR č. 296/2010, 
čo JLF v predložených dokladoch jasne deklarovala. K vzneseným pripomienkam zaujali 
stanoviská online prítomní prodekani prof. Mokrý a prof. Švihra. Vzhľadom na korektne 
predložené podklady ako aj na fundované odpovede prítomných prodekanov JLF UK všetci 
členovia AR UK v počte 10 hlasovali za prijatie nižšie uvedeného uznesenia.  
 
Uznesenie č. 7.3.2 
AR UK v súlade s čl. 10 Vnútorného predpisu č. 23/2021 o zabezpečovaní kvality posúdila 
súlad študijných programov predložených Jesseniovou lekárskou fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave so sídlom v Martine (pozri prílohu 7.3.2_JLF) so štandardmi 
a  Vnútorným systémom kvality UK a schvaľuje ich s pripomienkami. Fakulte odporúča 
zapracovať akceptované pripomienky do 31. 8. 2022.  
 
Fakulte bude v súvislosti s prijatým uznesením č. 7.3.2. ako aj v súlade s čl. 15 Vnútorného 
predpisu č. 23/2021 zaslané rozhodnutie AR UK, ktoré je záväzné a nie je možné sa proti nemu 
odvolať. 
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K bodu 4. 
V rámci bodu rôzne predseda AR UK prof. D. Meško s cieľom zefektívniť rokovania 
k jednotlivým hodnoteniam ŠP navrhol, aby reportujúci členovia AR UK, prezentovali len 
kolízne body, na ktoré následne budú reagovať prizvaní zástupcovia fakúlt. V písomnom 
vyhotovení pripomienok k hodnoteniam, však treba evidovať aj pozitívne zistenia. Ďalej 
členovia prerokovali ešte nasledujúce témy a prijali náležité závery: 
1. Zriadenie pracovných skupín AR UK 
2. Voľba predsedu a členov pracovnej skupiny pre prírodovednú oblasť vzdelávania 
3. Zabezpečenie 8. zasadnutia AR UK a odsúhlasenie jeho obsahu 
4. Prerokovania obsahu 9. zasadnutia AR UK  
 
4.1 Zriadenie pracovných skupín AR UK 
Prorektorka UK Z. Kovačičová na základe poverenia zo 6. zasadnutia AR UK predložila návrh 
rozhodnutia AK UK o zložení a úlohách pracovných skupín Akreditačnej rady UK. Za 
predložený návrh rozhodnutia, ktorého text je uvedený v prílohe č. 7.4.1 hlasovalo všetkých 
desať prítomných členov AR UK. 
 
4.2 Voľba predsedu a členov pracovnej skupiny pre prírodovednú oblasť vzdelávania 
V súvislosti s obsahom bodu 4.1 dvaja členovia AR UK prof. M. Urban a doc. J. Labudová 
navrhli zriadenie dočasnej PS pre prírodovednú oblasť vzdelávania, do ktorej za členov 
navrhli: prof. RNDr. Ivana Krausa, DrSc., RNDr. Danicu Černušákovú, CSc., RNDr. Daniela 
Kráľa, Mgr. Daniela Buzgóa, PhD., Mgr. Ľubora Tománeka, PhD. Za predsedu dočasnej PS 
bol navrhnutý prof. M. Urban. Za predložený návrh hlasovali všetci prítomní desiati členovia 
AR UK. 
 
Uznesenie č. 7.4.2 
Akreditačná rada UK zriaďuje stálu dočasnú PS pre prírodovednú oblasť vzdelávania. Za jej 
predsedu zvolila prof. RNDr. Miroslava Urbana, DrSc., člena AR UK a za jej členov  
prof. RNDr. Ivana Krausa, DrSc. (PriF UK) 
RNDr. Danicu Černušákovú, CSc. (FMFI UK) 
RNDr. Daniela Kráľa (Rektorát UK)  
Mgr. Ľubor Tománeka, PhD. (FTVŠ UK) 
Mgr. Gabriela Buzgóa,PhD. (FTVŠ UK) 
 
4.3 Zabezpečenie 8. zasadnutia AR UK a odsúhlasenie jeho obsahu 
Vzhľadom na neprítomnosť viacerých osôb zabezpečujúcich administratívny chod zasadnutí 
AR UK bude 8. zasadnutie AR UK konané 3. 6. 2022 pod gesciou podpredsedu AR UK Mgr. D. 
Juračku. Na zasadnutí budú predložené všetky doteraz neposúdené ŠP z FiF UK a PdF UK, 
ako aj všetky ŠP z EBF UK.  

 
4.4. Prerokovanie obsahu 9. zasadnutia AR UK 
Na návrh členov AR UK prof. M. Urbana a doc. J. Labudovej sa na 8. zasadnutie AR UK 
plánované na 10. 6. 2022, budú predkladať ŠP z FMFI predložené v rámci ŠO matematika a 
informatika a učiteľské ŠP. Z PriF UK to budú ŠP zo ŠO chémia a všetky ŠP z FM UK.  
 
Na záver rokovania, ktoré sa ukončilo o 12.00 h, predseda AR UK prof. Meško poďakoval 
všetkým zúčastneným za ich doterajšiu náročnú prácu a vyzval všetkých členov, aby zotrvali 
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v začatom úsilí, aj napriek enormnému množstvu práce, ktoré si hodnotenie ŠP v rámci ich 
zosúlaďovania so štandardmi vyžaduje.  
 
 
1. Prezenčná listina 
2. Prílohy:7.3.1_FiF, 7.3.2_JLF, 7.4.1  

 
Zapísala: RNDr. Mária Holická 
Overil: prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. 


