
ZÁPISNICA 
z 9. zasadnutia Akreditačnej rady UK 

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

Juračka, prof. Ing. Milan Konvit, PhD., prof. PhDr. Mária Kožuchová, PhD., prof. 
PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., prof. PhDr. Zlatica 
Plašienková, PhD., prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc.  

online - Ing. Elena Kohútiková, PhD., prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 
ospravedlnení – prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc., doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.,  
neprítomní - RNDr. Oto Nevický, MBA, prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc. 
 
Účasť za RUK: 
Zuzana Kovačičová, prorektorka pre vzdelávanie a pre sociálne veci 
 
Prizvaní predkladatelia:  
Za FiF – prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., prodekan 
Za FMFI – doc. RNDr. Robert Jajcay, DrSc., prodekan, RNDr. Kristína Rostas, PhD., 

prodekanka  
Za PriF – Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD., zástupca Akreditačnej rady PriF, doc. RNDr. 

Marianna Kováčová, PhD., prodekanka; online - prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc., prof. 
RNDr. Jozef Nosek, DrSc., doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc. – zodpovedné osoby  

Za FM – prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., dekan, doc. Ing. Ján Papula, PhD. prodekan; online 
- doc. JUDr. Katarína Gubíniová, PhD., prodekanka 

Za FSEV – doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD.,  dekanka - online 
 
Zasadnutie sa nahrávalo v aplikácii MS TEAMS. Nahrávka je dostupná v tíme Akreditačnej 
rady UK. 

 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu  
3. Posudzovanie ŠP z:  

3.1 FiF UK (dokončenie),  
3.2 FMFI UK zo ŠO matematika, informatika a učiteľstvo a pedagogické vedy 
3.3 PriF UK zo ŠO chémia  
3.4 FM UK (všetky) 
3.5 FSEV UK (dokončenie), 

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.  
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K bodu 2. 
Vyššie uvedený program bol schválený všetkými jedenástimi prítomnými členmi bez 
pripomienok.   

 
K bodu 3. 
3.1 Hodnotenie ŠP FiF (dokončenie) 
Na zasadnutí boli hodnotené zostávajúce dva ŠP: magisterský ŠP „učiteľstvo etickej výchovy 
(v kombinácii) a doktorandský ŠP „všeobecné dejiny“ (denná aj externá forma). Hodnotenie 
predniesla  prof. Plašienková. Na pripomienky a podnety aj ostatných prítomných členov AR 
UK postupne reagoval prítomný prodekan FiF UK prof. Vojtech, ktorý potvrdil, že všetky 
relevantné pripomienky týkajúce sa najmä nedostatkov v IL, opisov ŠP a personálneho 
zabezpečenia budú zapracované do príslušných podkladov. K hodnoteniu ŠP na FiF UK bolo 
prijaté aj právoplatné uznesenie č. 9.3.1a.  
Vzhľadom na zistenia k personálnemu zabezpečeniu magisterského ŠP archeológia, denná 
forma, ku ktorej sa  diskutovalo na 8. ZARUK aj 9. ZARUK, prijali členovia AR UK uznesenie 
č. 9.3.1b. 
 
3.2. Hodnotenie ŠP FMFI 
AR UK preberala hodnotenia ŠP zo ŠO matematika a ŠO informatika (pozri prílohu 
č. 9.3.2_FMFI). Hodnotenie učiteľských ŠP pre neprítomnosť doc. Labudovej sa presúva na 
nasledujúce 10. zasadnutie ZARUK. Za oblasť matematiky hodnotenie ŠP predložil prof. 
Urban. V úvode vyzdvihol vysokú odbornú úroveň FMFI, na ktorej pôsobia učitelia a vedeckí 
pracovníci európskeho a svetového významu, ktorí sú kompetentní poskytovať moderné 
vzdelávanie. Ďalej sa venoval zisteným nedostatkom, ktoré boli v prevažnej miere 
formálneho charakteru a odporúčal všetky predložené ŠP z tejto oblasti schváliť. Hodnotenie 
ŠP z oblasti informatiky predložil prof. Konvit a Mgr. Jariabková. Profesor. Konvit 
konštatoval, že ŠP sú vypracované v súlade so štandardmi a svojím obsahom sú porovnateľné 
s programami na univerzitách v zahraničí. Mgr. Jariabková upozornila na viaceré nedostatky 
týkajúce sa najmä chýb v IL, nefungujúce odkazy a nejasné hodnotenie viacerých predmetov 
z pohľadu študenta. Hodnotenie s pripomienkami ŠP z oblasti informatiky a matematiky 
z pohľadu uplatnenia absolventov v praxi predniesla Ing. Kohútiková. Všetci referujúci 
členovia AR UK konštatovali, že viaceré dokumenty sa nedali otvoriť a niektoré boli prázdne.  
Na všetky pripomienky, podnety a návrhy reagovala najmä prodekanka K. Rostas. 
Poďakovala za všetky cenne pripomienky a uviedla, že formálne a iné nedostatky fakulta 
obratom opraví. Otázka prázdnych dokumentov, resp. nemožnosti otvorenia niektorých 
dokumentov bola na zasadnutí rozobraná po technickej stránke, pričom sa zistilo, že ide 
o technický problém prenosu informácii z úložiska fakulty do úložiska RUK. Z diskusie, ktorá 
s k tomuto problému rozvinula, vzišli pre fakultu viaceré odporúčania, ako možno daný 
problém riešiť. Zástupcovia fakulty prisľúbili čo najskôr tento nedostatok odstrániť. V závere 
rokovania k tomuto bodu bol akceptovaný návrh prof. Urbana, že hodnotenie ŠP zo ŠO 
matematika je ukončené, hodnotenie ŠP zo ŠO informatika sa posúva na 10. ZARUK, aby 
bolo možné oboznámiť sa aj s hodnotením prof. Hromkoviča, ktorý pre zaneprázdnenosť 
bude posudzovať tieto programy po 9. ZARUK. 
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3.3 Hodnotenie ŠP z PriF zo ŠO chémia 
Hodnotenie ŠP z oblasti chémia (pozri prílohu 9.3.3_PriF) predniesol prof. Urban, pričom 
obdobne ako v prípade FMFI vyzdvihol odborné kvality pôsobiacich učiteľov a vedeckých 
pracovníkov na fakulte v oblasti chémie a uviedol, že publikačné výstupy viacerých učiteľov  
majú vysokú citovanosť. Takisto zdôraznil kompetentnosť fakulty v modernom vzdelávaní a 
jej postavenie v medzinárodnom vedeckom priestore. Všetky posudzované ŠP navrhuje 
akceptovať, aj keď pri viacerých z nich boli uvedené drobné nedostatky (napr. zníženie 
hodinovej dotácie v niektorých predmetoch , dostupnosť časopiseckej). Následne 
hodnotenie ŠP za oblasť chémie doplnil Mgr. Juračka, ktorý ich takisto navrhuje schváliť 
s pripomienkami vzhľadom na nedostatky v IL, absencia vyjadrení zamestnávateľov pri 
niektorých ŠP a nedostatky v rámci hodnotenia predmetov. Na všetky pripomienky 
a podnety reagovali jednak prítomní zástupcovia fakulty ako aj zodpovedné osoby za 
príslušné ŠP, ktoré boli prihlásené online. Po vzájomnej diskusii, v ktorej členovia AR UK 
získali dostatočné garancie zo strany fakulty, že formálne nedostatky budú  v spolupráci 
s katedrami odstránené a návrhmi, ktoré boli vznesené ako možné zmeny v ŠP do 
budúcnosti, sa fakulta bude seriózne zaoberať, bol odobrený návrh prof. Urbana na  
ukončenia posudzovania  všetkých ŠP zo ŠO chémia.   
 
3.4 Hodnotenie ŠP z FM  
Hodnotenie ŠP na FM UK predniesla prof. Kožuchová a Ing. Kohútiková. Z pripomienok, 
ktoré boli vznesené a ku ktorým zaujali zástupcovia fakulty svoje stanoviská, treba spomenúť 
absenciu vyjadrení zamestnávateľov a tém záverečných prác, nejasnosti okolo 
vyhodnocovania praxe na jednom zo ŠP a niektorých hodnotení predmetov, ďalej spôsob 
uvádzania formy výučby a kapacita študentov na ŠP. Prítomný dekan prof. M. Greguš 
a prodekan doc. J. Papula  reagovali na všetky vznesené pripomienky, pričom väčšinu z nich 
vysvetlili k spokojnosti členov AR UK. V prípade opodstatnených nedostatkov prisľúbili 
neodkladnú opravu, prípadne úpravu v podkladoch k príslušnému ŠP. ŠP ako celok  boli 
schválené a AR UK k nim prijala uznesenie č.9.3.4_FM. 
 
3.5 Hodnotenie ŠP z FSEV 
Hodnotenie ŠP z FSEV nadväzovalo na hodnotenie ŠP z 8. 4. 2022, na ktorom boli ŠP okrem 
ŠP „sociálna antropológia“ (1., 2,a 3. stupeň) schválené s pripomienkami. V súlade so 
zadaním z 8. ZARUK prof. Konvit predniesol správu o výsledkoch zapracovaných 
pripomienok k ŠP z 8. 4. 2022, pričom konštatoval, že všetky pripomienky boli zapracované 
podľa požiadaviek AR UK a navrhuje ŠP schváliť. . Ďalej predniesol hodnotenie zostávajúceho 
ŠP „sociálna antropológia“ 1. a 2. stupňa. ŠP až na niektoré nedostatky v IL a absenciu 
vyjadrení zamestnávateľov, spĺňajú kritériá a preto takisto navrhuje aj tieto dva ŠP schváliť. 
Na zasadnutí bolo takisto konštatované, že doteraz fakulte nepredložila na hodnotenie ŠP 3. 
stupňa „sociálna antropológia“. K tejto veci podala vysvetlenie dekanka fakulty doc. L. 
Mokrá, ktorá uviedla, že fakulta má stále ambíciu v určenej lehote predložiť na hodnotenie aj 
doktorandský ŠP sociálna antropológia, a to po doriešení personálneho zabezpečenia. 
Takisto prisľúbila odstrániť nedostatky zistené členmi AR UK v prípade toho istého ŠP na 1. 
a 2. stupni, ktorého hodnotenie sa uskutočnilo na predmetnom zasadnutí. V závere 
poďakovala za spoluprácu s AR UK na procese zosúlaďovania ŠP so štandardmi. Prítomní 
členovia AR UK navrhli schváliť všetky ŠP predložené FSEV. O tejto skutočnosti bolo prijaté 
uznesenie č. 9. 3.5_FSEV.  
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Za nižšie uvedené uznesenia hlasovalo z počtu deviatich  prítomných členov AR UK všetkých 
deväť. 
 
Uznesenie č. 9.3.1a 
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 (pozri prílohu 9.3.1a_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. 9.3.1a 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. 9.3.1b 
Akreditačná rada UK ukladá Filozofickej fakulte UK upraviť podklady k magisterskému 
študijnému programu archeológia (denná forma) tak, aby personálne zabezpečenie 
predmetného programu zodpovedalo príslušným štandardom. Úpravu fakulta vykoná v 
lehote troch týždňov od termínu konania 9. zasadnutia ARUK. 
 
Uznesenie č. 9.3.4 
AR UK v súlade s čl. 10 Vnútorného predpisu č. 23/2021 o zabezpečovaní kvality posúdila 
súlad študijných programov predložených Fakultou managementu Univerzity Komenského 
v Bratislave (pozri prílohu 9.3.4_FM) 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. 9.3.4 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. 
 
Uznesenie č. 9.3.5 
AR UK v súlade s čl. 10 Vnútorného predpisu č. 23/2021 o zabezpečovaní kvality posúdila 
súlad študijných programov predložených Fakultou sociálnych a ekonomických vied 
Univerzity Komenského v Bratislave (pozri prílohu 9.3.5_FSEV) 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. 9.3.5_FSEV. 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 Profesor Urban predložil návrh na ukončenia členstva RNDr. Daniela Kráľa v dočasnej 

PS pre prírodovednú oblasť vzdelávania a súčasne predložil návrh na nového člena  
v tejto dočasnej pracovnej skupine a to RNDr. Miroslava Melicherčíka, PhD., 
vedúceho katedry informatiky na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici.  
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Uznesenie č. 9.4.1 
Akreditačná rada UK ukončuje členstvo RNDr. Danielovi Kráľovi v  dočasnej PS pre 
prírodovednú oblasť vzdelávania AR UK a vymenúva do nej nového člena RNDr. Miroslava 
Melicherčíka, PhD. 
4.2  program  10. zasadnutia AR UK 
10. ZARUK sa bude konať 17. 6. 2022 s týmto programom 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu  
3. Posudzovanie ŠP z:  

3.1 FMFI UK zo ŠO informatika a ŠO učiteľstvo a pedagogické vedy (pokračovanie) 
3.2 PriF UK zo ŠO vedy o Zemi, geológia (pokračovanie) 
3.3 FaF UK (všetky) 

4. Rôzne 
 

Predseda ARUK prof. Meško poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a rokovanie 
o 13.30 h ukončil.  
 
 
1.Prezenčná listina 
2.Prílohy k uzneseniu č. 9.3.1a_FiF, k uzneseniu č.9.3.4_FM, k uzneseniu č.9.3.5_FSEV; 
3. Prílohy č. 9.3.2_FMFI, č. 9.3.3_PriF 

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


