
ZÁPISNICA 
z 12. zasadnutia Akreditačnej rady UK 

 
Dátum konania: 1. júla 2022, od 10:00 h. 
Miesto konania: Zasadačka rektora RUK 
 
Prítomní za AR UK: 
prezenčne – prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., PhD., Mgr. Dominik Juračka, prof. PharmDr. 

Ján Kyselovič, CSc., doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD., prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., 
prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc., prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., prof. PhDr. 
Mária Kožuchová, PhD. 

online - Ing. Elena Kohútiková, PhD., prof. Ing. Milan Konvit, PhD.  
ospravedlnení – prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc., Mgr. 

Adriana Jariabková – ŠČAS. 
neprítomní - prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc., RNDr. Oto Nevický, MBA. 
 
Účasť za RUK: 
Viera Štvrtinová, prorektorka pre kvalitu 
 
Prizvaní predkladatelia:  
Za PriF – online: doc. Mgr. Miroslava Slaninková, PhD., prodekanka, doc. RNDr. Marianna 

Kováčová, PhD., prodekanka, doc. Mgr. Michal Martinka, PhD., biologická sekcia 
Za FMFI – prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan 
Za LF – prof. RNDr. Ivan Varga, PhD., prodekan, 
                online: prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., dekan, doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., 

prodekan 
Za FTVŠ – online: prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan, Mgr. František Seman, PhD.,     

prodekan   
 
Zasadnutie sa nehrávalo v aplikácii MS TEAMS.  
 
Program: 
1. Otvorenie 
2.Schválenie programu  
3.Posudzovanie ŠP z:  

3.1 PriF UK (pokračovanie podľa predložených hodnotení) 
3.2 FMFI UK (pokračovanie podľa predložených hodnotení) 
3.3 LF UK (všetky) 
3.4 FTVŠ UK (všetky) 

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. 
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Vyššie uvedený program bol schválený bez pripomienok všetkými desiatimi prítomnými 
členmi na hlasovaní.  
 
K bodu 3. 
 
3.1 Hodnotenie ŠP z PriF (pokračovanie) 
Hodnotenie na PriF UK pokračovalo ŠP z biologickej sekcie a ŠP zo ŠO „učiteľstvo 
a pedagogické vedy“. Hodnotenia ŠP uvedených v prílohe č. 12.3.1_PriF vypracovali členovia 
AR UK doc. Labudová, Mgr. Jariabková a členovia dočasnej PS pre prírodovednú oblasť 
vzdelávania RNDr. Černušáková a Mgr. Tománek. Hodnotitelia konštatovali, že predmetné 
ŠP sú spracované pomerne kvalitne a nedostatky, ktoré uvedené v hodnoteniach sa dajú 
ľahko zapracovať. Išlo najmä o chyby v IL predmetov, v opisoch ŠP, v hodnoteniach 
niektorých predmetov a o absenciu požadovaných štatistických údajov napr. o počte 
študentov. Online prítomní zástupcovia fakulty sa postupne vyjadrovali k pripomienkam, 
pričom bolo uvedené, že opodstatnené pripomienky budú odstránené čo najskôr, 
avšak niektoré pripomienky najmä k ŠP „botanika“ a „fyziológia rastlín“ považovali za 
presiahnutie kompetencie posudzovateľov. Táto námietka však bola zo strany členov ARUK 
ako aj samotného predsedu ARUK prof. Mešku vysvetlená a fakultou prijatá. Niektoré 
pripomienky totiž predstavovali aj návrhy budúcich možných zmien v rámci ŠP, s ktorými sa 
môže fakulta, ale aj nemusí, stotožniť. Zo strany posudzovateľov išlo iba o odporúčania. 
Takisto zostala otvorenou aj otázka hodnotenia klasifikačného stupňa E, a to aké percento sa 
berie za základ naplnenia hodnoty E, 50 alebo 60 percent. AR UK do najbližšieho zasadnutia 
poskytne vysvetlenie v súlade so Študijným poriadkom UK. Predseda AR UK sa zástupcom 
fakulty poďakoval za aktívnu účasť a na záver posudzovania boli hodnotenia predmetných ŠP 
uzavreté tak, ako je to uvedené v prílohe č.12.3.1_PriF. 
 
3.2 Hodnotenie ŠP z FMFI (pokračovanie) 
Na FMFI sa hodnotil len jeden ŠP tretieho stupňa a to „teória vyučovania fyziky“ v príslušných 
formách a jazykových mutáciách. Obidve hodnotiteľky nemali pripomienky k celkovej 
štruktúre a kvalite spracovania predložených ŠP. Fakulte bolo iba odporúčané viac sa 
zamerať na aktuálny stav výskumných tém v oblasti teórie vyučovania fyziky a viac sledovať 
výskum efektivity výučby. Na zasadnutí prítomný dekan fakulty prof. Ševčovič prisľúbil 
odporúčanie prebrať s príslušnou katedrou. V rámci diskusie aj v tomto bode odznela 
požiadavka objasnenia požiadavky 60 percent na dosiahnutie hodnotenia E.  
Posudzovanie ŠP bolo ukončené s hodnotením uvedeným v prílohe č. 12.3.2. 
 
3.3 Hodnotenie ŠP z LF (všetky) 
Hodnotenie ŠP z LF UK vypracovali a predniesli členovia AR UK prof. Kyselovič, prof. Dukát 
a Ing. Kohútiková. Hodnotenie podkladov k ŠP bolo veľmi pozitívne. Ocenená bola práca 
fakulty na zjednotení opisov predmetov, ďalej precízne spracovanie vnútorných hodnotiacich 
správ ako aj jednotlivých mutácií ŠP. Hodnotiteľmi bolo opäť konštatované, že ide o ŠP, 
ktorými sa absolventi pripravujú na regulované povolania v oblasti zdravotníctva, a preto 
okrem predpisov platných pre oblasť vysokého školstva je potrebné pri týchto ŠP napĺňať aj 
predpisy stanovené pre oblasť zdravotníctva, čo fakulta splnila. Drobné pripomienky týkajúce 
sa napr. rôzneho hodnotenia  v predmetoch ŠP „zubné lekárstvo“ alebo ŠP 3. stupňa 
„dermatovenerológia“ sú ľahko odstrániteľné. Toto potvrdil aj dekan fakulty prof. Šteňo, 
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ktorý bol na zasadnutí prítomný formou online. Poďakoval sa hodnotiteľom za ich prácu, 
pripomienky a cenné odporúčania, ktorými sa fakulta bude zaoberať: V hodnoteniach 
uvedené nedostatky fakulta odstráni v najbližšom čase. Vystúpenie dekana fakulty krátko 
doplnil aj prodekan fakulty doc. Jackuliak, ktorý takisto potvrdil rýchle zapracovanie 
pripomienok do podkladov. Predseda AR UK po ukončení diskusie k hodnoteniu ŠP 
poďakoval zástupcom fakulty za aktívnu účasť. Následne predseda ARUK, vzhľadom na 
ukončenie posudzovania všetkých ŠP predložených LF UK v rámci zosúlaďovania, predniesol 
návrh uznesenia č. 12.3.3, za ktorý hlasovalo 10 členov AR UK z prítomných na hlasovaní. 
Nikto nebol proti, ani sa nezdržal.   
 
Uznesenie č. 12.3.3 
Akreditačná rada UK v súlade s čl. 10 Vnútorného predpisu č. 23/2021 o zabezpečovaní kvality 
posúdila súlad študijných programov predložených Lekárskou fakultou Univerzity 
Komenského v Bratislave (pozri prílohu 12.3.3_LF) 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. 12.3.3 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. 
 
3.4 Hodnotenie ŠP z FTVŠ (všetky) 
Hodnotenie ŠP z FTVŠ UK vypracoval a predniesol člen AR UK prof. Konvit. Vo svojom 
vystúpení uviedol, že ŠP odporúča schváliť za podmienky, že budú odstránené všetky 
formálne a iné pripomienky, ktoré sa týkajú 8 predložených ŠP, keďže boli vypracované 
jednotným štýlom. K hodnoteniu sa vyjadril online pripojený dekan fakulty prof. Vanderka. 
Vystúpenie dekana fakulty dopĺňal aj prodekan fakulty Mgr. Seman, takisto prítomný na 
zasadnutí formou online. Po ukončení diskusie k hodnoteniu ŠP predseda AR UK poďakoval 
zástupcom fakulty za aktívnu účasť a následne pristúpil k hlasovaniu k návrhu uznesenia č. 
12.3.4, za ktoré hlasovalo 8 členov AR UK z 9 prítomných na hlasovaní. Jeden člen sa 
hlasovania zdržal. Proti nebol nikto.  
 
 
Uznesenie č. 12.3.4 
Akreditačná rada UK v súlade s čl. 10 Vnútorného predpisu č. 23/2021 o zabezpečovaní kvality 
posúdila súlad študijných programov predložených Fakultou telesnej výchovy a športu  
Univerzity Komenského v Bratislave (pozri prílohu 12.3.4_FTVŠ) 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. 12.3.4 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. 
 
K bodu 4. 
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Vzhľadom na prebiehajúce dovolenkové obdobie a neprítomnosť viacerých hodnotiteľov ŠP 
sa členovia AR UK v počte 9 dohodli na termíne 13. ZAR UK, ktorým je 29. júl 2022 (piatok) 
s nasledujúcim programom.  
 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu  
3. Posudzovanie ŠP z:  
3.1 FMFI UK (hodnotenia ŠP z oblasti fyziky) 
3.2 PriF UK (hodnotenia ŠP z environmentálnej, geografickej a biologickej sekcie) 
3.3 PraF UK (hodnotenia zostávajúcich ŠP) 
3.4 FiF UK (hodnotenia magisterského ŠP „archeológia“) 
3.5 FSEV UK (hodnotenia doktorandského ŠP „sociálna antropológia“) 
3.6 PdF UK (hodnotenie ŠP 1. a 2. stupňa  učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)) 

4. Rôzne 
 
V súvislosti s prijatým programom bude členom AR UK po 12. ZARUK zaslaný excelovský 
súbor s prehľadom všetkých ŠP, ktoré sú navrhnuté na hodnotenie v programe 13. ZARUK. 
 
Predseda ARUK prof. Meško poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť na rokovaní a 
o 12.00 h zasadnutie ukončil.  
 
 
1. Prezenčná listina 
2. Prílohy: č. 12.3.1_PriF, č. 12.3.2_FMFI 
3. Príloha k uzneseniu č. 12.3.3_LF,k  uzneseniu č. 12.3.4_FTVŠ 

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


