
 

 

ZÁPIS 
Z 5. ROKOVANIA AKREDITAČNEJ RADY UK 

 
Dátum konania: 13. máj 2022, od 10:00 h. 
Miesto konania: Zasadačka rektora RUK 
 
Prítomní za AR UK: 
Prezenčne - prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.,  

prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc.,  
online - prof. Ing. Milan Konvit, PhD., doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD., Ing. Elena 

Kohútiková, PhD., prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., Mgr. Dominik Juračka 
ospravedlnení - prof. PharmDr. Ján Kyselovič, prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc.,  

prof. PhDr. Mária Kožuchová, PhD., Mgr. Adriana Jariabková – ŠČAS, 
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc. 

Účasť za RUK: 
Prorektorka UK pre vzdelávanie – RNDr. Z. Kovačičová, PhD.,  
 
Prizvaní predkladatelia :  
Za FiF - prodekan FiF prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.,  
ZaPdF - prodekanka PdF doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD. 

 
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 a PdF – pokračovanie 
4. Harmonogram posudzovania ďalších ŠP 
5. Rôzne 

 
K bodu 1. 
V súlade s predpismi platnými pre činnosť AR UK rokovanie otvoril jej predseda prof. Dušan 
Meško. Privítal prítomných členov AR vrátane online prihlásených a po overení počtu 
neprítomných členov vrátane ospravedlnených členov skonštatoval, že AR UK s počtom 8 
členov prítomných na rokovaní, je uznášaniaschopná.   
 
K bodu 2. 
Predložený program bol schválený bez pripomienok všetkými 8 členmi.  

 
K bodu 3. 
AR UK za prítomnosti zástupcov FiF UK a PdF UK pokračovala v posudzovaní ŠP 
predmetných fakúlt, ktoré ich predložili v súlade s príslušnými ustanoveniami platného 
zákona č 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Fakulty 
predkladajú na posudzovanie ŠP v rámci ich zosúladenia s platnými štandardmi.  
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V prípade ŠP z FiF UK bol na rokovaní prítomný prodekan fakulty prof. M. Vojtech. 
Posudzované ŠP uvedené v prílohe 5_2_FiF zápisu predkladala spravodajkyňa prof. Z. 
Plašienková ako aj ďalší  člen  AR D. Juračka. K všetkým vysloveným výhradám k predmetným 
ŠP zaujal stanovisko prodekan fakulty prof. Vojtech. K pripomienkam, ktoré sa týkali najmä 
personálneho zabezpečenia v niektorých ŠP prodekan fakulty poskytol relevantné 
argumenty. Ostatné pripomienky, týkajúce napr. nesúladu počtu kreditov,  nedôslednosti 
uvedených v IL predmetov a iných nejasnosti, prodekan fakulty prisľúbil, že ich fakulta po ich 
zaslaní na fakultu čo najskôr odstráni. V závere svojho vystúpenia prodekan fakulty prof. 
Vojtech poďakoval členom AR UK za korektný a podnetný prístup pri posudzovaní 
predložených ŠP.  
 
V prípade ŠP z PdF UK bola na rokovaní prítomná prodekanka fakulty doc. J. Lopúchová, 
ktorá v úvode svojho vystúpenia skonštatovala, že všetky pripomienky k ŠP uvedených 
v prílohe 5_2_PdF zápisu, ktoré vypracovali členky AR prof. Kožuchová a  Mgr. A. Jariabková, 
sú opodstatnené a podnetné. Následne poskytla relevantné informácie k jednotlivým ŠP.  
V závere svojho vystúpenia uviedla, že fakulta na základe pripomienok v najbližšom čase  
upraví, resp. opraví alebo doplní príslušné časti spisov. Na závere poďakovala za  členom AR 
UK za cenné rady a korektný prístup a požiadala o neodkladné zaslanie vznesených 
pripomienky na fakultu.  
 
K bodu 4. 
Prorektorka UK Z. Kovačičová predložila AR UK prehľad všetkých ŠP v počte 752. 
V predloženom súhrne sú vyznačené ŠP, ktoré už AR posúdila, ktoré sú v procese 
posudzovania a tie, ktoré ešte len na posúdenie čakajú. Súbor obsahuje aj nové ŠP, ktoré 
procesom zosúlaďovania už nebudú prechádzať.   
 
K bodu 5. 
Vzhľadom na informáciu z bodu 4 o množstve ŠP, ktoré AR UK ešte bude musieť posúdiť, člen 
AR UK prof. M. Urban navrhol, aby sa zvážila aj možnosť viacdňového zasadnutia. Predseda 
AR prof. Meško takisto v tejto súvislosti navrhol, že by bolo vhodné v súlade s predpismi 
zriadiť aj pracovné skupiny AR UK a vyzval všetkých členov AR UK, aby predkladali návrhy na 
členstvo v takýchto pracovných skupinách.  

 
Prílohy: 
1. Prezenčná listina 
2. Príloha 5_2_FiF a 5_2_PdF 
 
Zapísala: RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. 
Overil: prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. 


