
ZÁPISNICA 
z 10. zasadnutia Akreditačnej rady UK 

 
Dátum konania: 17. jún 2022, od 10:00 h. 
Miesto konania: Zasadačka rektora RUK 
 
Prítomní za AR UK: 
prezenčne – Mgr. Adriana Jariabková – ŠČAS, prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., doc. 

PaedDr. Jana Labudová, PhD., prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., prof. PhDr. Zlatica 
Plašienková, PhD., prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc.  

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

ospravedlnení – prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., Mgr. Dominik Juračka, prof. PharmDr. Ján 
Kyselovič, CSc.  

neprítomní - prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc., RNDr. Oto Nevický, MBA. 
 
Účasť za RUK: 
Zuzana Kovačičová, prorektorka pre vzdelávanie a pre sociálne veci - online 
 
Prizvaní predkladatelia:  
Za FMFI – prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan, RNDr. Kristína Rostás, PhD., 

prodekanka  
Za PriF – Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD., zástupca Akreditačnej rady PriF UK 
 
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 FMFI UK zo ŠO informatika a ŠO  učiteľstvo a pedagogické vedy 
(pokračovanie) 

3.2 PriF UK zo ŠO vedy o Zemi, geologické ŠP 
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. Z pôvodného návrhu programu, uvedeného v pozvánke, bolo vypustené 
hodnotenie ŠP FaF UK z dôvodu neprítomnosti 2 členov AR UK, ktorí programy hodnotili.  
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K bodu 3. 
3.1 Hodnotenie ŠP FMFI (pokračovanie) 
AR UK pokračovala v hodnotení ŠP na FMFI UK za oblasť ŠO informatika. Po hodnotení ŠP 
prof. Konvitom na 9. ZARUK, bolo členom AR UK predložené hodnotenie nového člena 
dočasnej PS pre prírodovednú oblasť vzdelávania Dr. Melicherčíka. Hodnotenie predkladal 
predseda predmetnej dočasnej PS prof. Urban, pričom v úvode uviedol všeobecné poznámky 
hodnotiteľa, ku ktorým patrilo vyzdvihnutie fakulty, že pri zosúlaďovaní ŠP boli zahrnuté aj 
pripomienky z IT praxe, ďalej množstvo matematických predmetov, ktoré sú nevyhnutnosťou 
pre mnohé informatické predmety ako aj pridanie predmetu zameraného na strojové učenie. 
Následne prof. Urban predniesol aj svoje pripomienky k jednotlivým ŠP z oblasti informatiky. 
Ku konkrétnym ako aj iným pripomienkam, resp. otázkam sa počas diskusie vyčerpávajúco 
vyjadril dekan fakulty prof. Ševčovič. Objasnil napr. či postačuje dostačujúci základ fyziky pre 
informatikov a uviedol aj zásadný rozdiel medzi obsahom ŠP z oblasti informatiky na FMFI 
a na iných vysokých školách, ktoré poskytujú rovnaké alebo podobné ŠP. Vo svojom 
vystúpení dekan fakulty uviedol mnohé argumenty, ktorými boli dostatočne zodpovedané 
viaceré otázky zo strany hodnotiteľov a v prípade konkrétnych pripomienok prisľúbil všetky 
zapracovať v lehote stanovej AR UK, t. j. do troch týždňov od termínu zasadnutia, na ktorom 
sa ŠP prerokovali.  
V  diskusii k tomuto bodu bolo ďalej konštatované, že napriek úsiliu prof. Urbana získať 
hodnotenie k ŠP z oblasti informatiky aj od ďalšieho člena prof. Hromkoviča, sa toto 
nepodarilo. Avšak vzhľadom na to, že ostatní členovia sa k hodnoteniu ŠP z tejto oblasti už 
vyjadrili dostatočné, posudzovanie k ŠP z oblasti informatiky uvedených v prílohe č. 
9.3.1_FMFI bolo ukončené Takisto bolo ukončené aj posudzovanie učiteľských ŠP, ktorých 
hodnotenie vypracovala doc. Labudová a ku ktorým sa fakulta vyjadrila už v hodnotení 
predloženom na 9. ZAR UK. Prehľad ŠP zo ŠO „učiteľstvo a pedagogické vedy“ obsahuje 
takisto príloha 9.3.1_FMFI. 
Schvaľovanie všetkých ŠP sa uskutoční až po zhodnotení zostávajúcich ŠP predložených 
fakultou AR UK na hodnotenie. Ide o ŠP z oblasti fyziky a niektoré medziodborové ŠP. 
 
3.2 Hodnotenie ŠP z PriF (pokračovanie) 
Hodnotenie ŠP na PriF UK pokračovalo ŠP z oblasti vied o Zemi, konkrétne ŠP z geologickej 
sekcie. V úvode tohto bodu ešte dodatočne Ing. Kohútiková predniesla svoje pripomienky 
k ŠP z oblasti chémia, a to z pohľadu zamestnávateľov ako aj iné zistenia. Na pripomienky 
Ing. Kohútikovej reagoval prítomný zástupca PriF UK Mgr. Čerňanský, ktorý poďakoval za 
všetky cenné informácie a uvedené nedostatky v podkladoch prisľúbil v stanovej lehote 
určenej AR UK, odstrániť. Následne prof. Urban predniesol hodnotenie ŠP za oblasť geológie, 
jednak tie, ktoré vypracoval člen dočasnej PS pre prírodovednú oblasť prof. Kraus ako aj svoje 
pripomienky. Pripomienky k ŠP predniesla aj zástupkyňa študentov Mgr. Jariabková.  
K hodnoteniam ŠP z oblasti geológie zaslala písomné stanovisko prodekanka PriF UK doc. 
Kováčová. V stanovisku vyzdvihla prístup hodnotiteľov k úsiliu zodpovedných osôb pri 
modernizácii väčšiny ŠP z oblasti geológie. K nízkym, resp. absentujúcim predmetom ako sú 
fyzika a chémia, ktoré sú z pohľadu hodnotiteľov dôležité pre pochopenie procesov napr. pri 
tvorbe hornín a minerálov, uviedla, že tieto sú zahrnuté v predmetoch s inými názvami ako sú 
fyzika Zeme, chémia pre geológov a pod. K výhradám hodnotenia predmetov na treťom 
stupni informovala, že každý ŠP v tomto stupni má na úrovni odborových komisií schválené 
špeciálne kritériá, pričom vo viac ako ŠP tretieho stupňa sú prísnejšie ako fakultné kritériá. 
Množstvo formálnych pripomienok ako sú napr. chyby v  IL, v OŠP, neodstránené predbežné 
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texty z finálnej podoby a ďalšie fakulty odstráni čo najskôr a dodrží lehotu danú AR UK na 
tieto úkony. 
Vzhľadom na zväčša pozitívne hodnotenie ŠP hodnotiteľmi ako aj zárukám prodekanky 
fakulty odstrániť zistené nedostatky čo najskôr, členovia AR UK prítomní na zasadnutí na 
návrh prof. Urbana súhlasili s ukončením hodnotenia ŠP z geologickej sekcie uvedených 
v prílohe č. 10.9.2_PriF.  
Na záver posudzovania ŠP z PriF UK boli ešte predložené pripomienky člena dočasnej PS pre 
prírodovednú oblasť vzdelávania Mgr. Buzgóa k 3 ŠP zo ŠO biológia uvedených v prílohe č. 
10.9.2_PriF. Hodnotenie predmetných ŠP, ktoré predniesla doc. Labudová, nebolo ukončené.  
 
K bodu 4. 
V tomto bode sa členovia AR UK venovali najmä návrhom programov na ďalšie zasadnutia. 
Po diskusii odsúhlasili nižšie uvedený program 11. ZAR UK 

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

3.1 FMFI UK (pokračovanie, konkrétne ŠP budú upresnené pred 11. ZARUK) 
3.2 PriF UK zo ŠO učiteľstvo a pedagogické vedy  a ŠO biológia 
3.3 FaF UK (všetky) 
3.4 PraF UK (predložené) 

4. Rôzne 
Zasadnutie sa bude konať 24. 6. 2022. 
 
Ďalej bolo predsedom AR UK konštatované, že na 12. ZAR UK, ktoré je plánované na 1. 7. 
2022, by bolo možné hodnotiť ŠP z posledných dvoch fakúlt UK,LF UK a FTVŠ, a to v prípade, 
že uvedené fakulty  predložia v najbližšom čase žiadosti s náležitými podkladmi. V tejto 
súvislosti sa členovia AR venovali aj informáciám z FTVŠ k problémom súvisiacich 
s komplikáciami, ktorým fakulta čelí v rámci zosúlaďovania ŠP so štandardmi. AR UK 
očakáva, že fakulta nájde cestu ako tieto problémy odstrániť a podá žiadosť načas.  
  
Predseda ARUK prof. Meško poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť na rokovaní 
o 12.00 h zasadnutie ukončil.  
 
 
1. Prezenčná listina 
2. Prílohy č. 10.3.1_FMFI, č. 10.3.2_PriF 

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


