
ZÁPISNICA 
zo 8. zasadnutia Akreditačnej rady UK 

 
Dátum konania: 3. jún 2022, od 10:00 h. 
Miesto konania: Zasadačka rektora RUK 
 
Prítomní za AR UK: 
prezenčne – Mgr. Adriana Jariabková – ŠČAS, Mgr. Dominik Juračka, prof. MUDr. Dušan 

Meško, PhD., prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc., 
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc. prof. RNDr. Miroslav 
Urban, DrSc.,  

online - prof. PhDr. Mária Kožuchová, PhD Ing. Elena Kohútiková, PhD., prof. Ing. Milan 
Konvit, PhD.,  

ospravedlnení – prof. JUDr. Lucia Kurilovská, doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD., RNDr. Oto 
Nevický, MBA 

 
Účasť za RUK: 
Za RUK sa časti zasadnutia zúčastnila prorektorka Zuzana Kovačičová online formou. 
 
Prizvaní predkladatelia:  
Za FiF – prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., prodekan 
Za EBF – Mgr. Milan Jurík, PhD., dekan  
Za PdF - doc. RNDr. Edita Partová, CSc., dekanka, doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD., 

prodekanka 
 
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), ŠP PdF UK(pokračovanie), ŠP EBF 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 11 členov, je uznášaniaschopná.  
 
K bodu 2. 
Vyššie uvedený program bol schválený všetkými jedenástimi prítomnými členmi bez 
pripomienok.  

 
K bodu 3. 
3.1 Hodnotenie ŠP FiF 
Hodnotenie zostávajúcich ŠP z FiF UK postupne predkladali členovia AR UK prof. 
Plašienková, Ing. Kohútiková, prof. Konvit a v neprítomnosti prof. Kurilovskej hodnotenie 
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príslušného ŠP prečítal predseda AR prof. Meško. Na viaceré pripomienky a podnety reagoval 
priebežne i na záver rokovania tohto bodu prítomný prodekan FiF UK prof. Vojtech. Jeho 
vysvetlenia sa týkali najmä personálneho zabezpečenia ŠP archeológia 1. a 2. stupňa, VUPCH 
garantov a nedostatkov v IL predmetov. Takisto reagoval na zistenie hodnotiacich členov AR 
UK na rovnaké znenia uplatnenia absolventov pre všetky tri stupne štúdia a istú formálnosť 
vyjadrení zamestnávateľov ako aj na nedostatky v hodnoteniach. Prodekan FiF UKv závere 
vystúpenia potvrdil, že všetky zaslané relevantné pripomienky sú konzultované s príslušnými 
katedrami fakulty a budú čo najskôr zapracované, resp. opravené tie časti podkladov, ktoré 
majú zrejmé nedostatky. V závere bolo konštatované predsedom AR prof. Meškom, že stále 
neboli posúdené ešte tri ŠP, ktoré posúdi prof. Plašienková. Ide o ŠP „učiteľstvo estetickej 
výchovy“ (Mgr., denná forma, slovenský jazyk) a doktorandský ŠP „všeobecné dejiny“ (denná 
aj externá forma, anglický jazyk a slovenský jazyk). 
 
3.2 Hodnotenie ŠP PdF 
Hodnotenie zostávajúcich ŠP z PdF UK predložili členovia AR UK prof. Kožuchová a Ing. 
Kohútiková. Na predložené pripomienky a námety reagovali online prihlásení zástupcovia 
PdF UK dekanka fakulty doc. E. Partová a prodekanka doc. J. Lopúchová. Obidve zodpovedali 
na všetky vznesené pripomienky, najmä týkajúce sa absencie tabuliek sebahodnotenia 
garantov, nedostatkov v IL, nejasnosti pri delení niektorých ŠP na dve skupiny A a B, počtu 
prijímaných študentov do niektorých aprobácií a špecifickosti akreditácie aprobácii 
v učiteľských študijných programoch. Dekanka fakulty ako aj prodekanka fakulty, ktoré sa vo 
svojich odpovediach vzájomne dopĺňali oznámili členom AR, že všetky pripomienky sú po 
doručení na fakultu konzultované s katedrami a následne riešené, tak aby boli nedostatky 
odstránené. V závere svojho vystúpenia prodekanka doc. Lopúchová vyslovila veľkú vďaku za 
prácu AR UK, ktorá pomáha skvalitniť proces vzdelávania na fakulte.  
 
3.3 Hodnotenie ŠP EBF 
Hodnotenie ŠP z EBF postupne predkladali členovia AR UK Ing. Kohútiková, prof. Mészáros, 
prof. Konvit a Mgr. Jariabková. Hodnotitelia konštatovali vo svojich správach, že ŠP z EBF UK 
sú až na niektoré nedostatky, koherentné a dobre pripravené. Na vznesené otázky 
a pripomienky zo strany členov AR UK reagoval prítomný dekan fakulty M. Jurík a prisľúbil 
nedostatky týkajúce sa najmä hodnotenia niektorých predmetov v učiteľskom ŠP 
a neuvedenie jazykov výučby, odstrániť čo najskôr. Rozsiahlejšia sa dekana fakulty vyjadril 
k návrhu niektorých členov AR UK na zavedenie predmetu, resp. témy týkajúcej sa problému 
žien v teologickej výchove ako aj predmetu s názvom „práca s komunitami“ v niektorých ŠP. 
Pričom z vystúpenia dekana vyplynulo, že dané témy sú zahrnuté vo viacerých predmetoch, 
nie však ako samostatné jednotky. Takisto vysvetlil prítomným používanie termínu 
„kresťanské hospodárenie“ (v minulosti „kresťanské šafárenie“) ako aj cieľ jeho zavedenia. Ide 
o spôsob zabezpečenia fungovania cirkví aj bez účasti štátu. Dekan fakulty v závere 
poďakoval členom AR UK za prácu pre ich fakultu.  
 
Po prerokovaní všetkých ŠP na troch fakultách, FiF UK, PdF UK a EBF UK členovia hlasovaním 
rozhodli o nižšie prijatých troch uzneseniach. Z počtu jedenástich prítomných členov AR UK 
nikto nebol proti uzneseniam ani sa nikto nezdržal pri hlasovaní.  
 
Uznesenie č. 8.3.1 
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Akreditačná rada UK v súlade s čl. 10 Vnútorného predpisu č. 23/2021 o zabezpečovaní kvality 
posúdila súlad študijných programov predložených Filozofickou fakultou Univerzity 
Komenského v Bratislave so sídlom v Bratislave (pozri prílohu 8.3.1_FiF) 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. 8.3.1. 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. 
 
Uznesenie č. 8.3.2 
AR UK v súlade s čl. 10 Vnútorného predpisu č. 23/2021 o zabezpečovaní kvality posúdila 
súlad študijných programov predložených Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského 
v Bratislave so sídlom v Bratislave (pozri prílohu 8.3.2_PdF) 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. 8.3.2. 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. 
 
Uznesenie č. 8.3.3 
AR UK v súlade s čl. 10 Vnútorného predpisu č. 23/2021 o zabezpečovaní kvality posúdila 
súlad študijných programov predložených Evanjelickou bohosloveckou fakultou Univerzity 
Komenského v Bratislave so sídlom v Bratislave (pozri prílohu 8.3.3_EBF) 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. 8.3.3. 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. 
 
K bodu 4. 
4.1 V rámci tohto bodu členovia AR UK v súlade so závermi zo 7. ZARUK z 27. 5. 2022 

potvrdili program 9. zasadnutia AR UK, t. j. hodnotiť sa budú ŠP z: 

• FMFI predložených zo ŠO matematika a informatika a učiteľské ŠP. Problém, 
s ktorým oboznámil členov AR UK prof. Urban, sa vyriešil tým, že hodnotenie ŠP zo 
ŠO informatika bolo pridelené prof. Konvitovi na jeho vlastný žiadosť. Naďalej však 
zostáva riešiť otázku doterajšej neúčasti člena AR UK prof. Hromkovič na prácach AR 
UK. Bude potrebné tento problém komunikovať s prorektorkou UK Z. Kovačičovou.  

• PriF predložené zo ŠO chémia 

• FM (všetky)  

• FSEV – ukončenie hodnotenia fakulty. Predseda AR UK vyzval členov spoločensko-
vedenej oblasti vzdelávania prof. Kurilovskú, prof. Kožuchovú a prof. Konvita na 
formálne prezretie doteraz hodnotených ŠP a upozornil na link pre hodnotenie 
posledného ŠP “sociálna antropológia“ (Mgr., denná aj externá). 



4 

Na návrh prof. Kožuchovej diskutovaná bola aj otázka prerozdelenia úloh členov AR UK 
na 9. ZARUK. Z nej vyplynulo, že všetky programy FM budú posudzovať členovia 
spoločensko-vedenej oblasti vzdelávania a prof. Kožuchová, ktorá o hodnotenie takisto 
prejavila záujem.  

 
4.2 Prerokovanie obsahu 10. zasadnutia AR UK 
Na návrh členov AR UK sa na 10. zasadnutie AR UK plánované na 17.6. 2022 budú predkladať 
zostávajúce ŠP z FMFI a PriF a všetky programy FaF. 
 
V závere rokovania predseda AR UK konštatoval, že fakulty pozitívne reagujú na pripomienky 
a návrhy AR UK, čo by malo prispieť k minimalizácii problémov pri posudzovaní ŠP v SAAVŠ.  
S poďakovaním sa predsedu AR za doterajšiu prácu členom AR UK bolo rokovanie o 12.00 h 
ukončené.  
 
 
1.Prezenčná listina 
2.Prílohy k uzneseniu č. 8.3.1_FiF, k uzneseniu č.8.3.2_PdF, k uzneseniu č.8.3.4_EBF 

 
Zapísala: Mgr. Dominik Juračka a RNDr. Mária Holická 
Overil: prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. 


