
ZÁPISNICA 
zo 14. zasadnutia Akreditačnej rady UK 

 
Dátum konania: 19. augusta 2022, od 10:00 h. 
Miesto konania: Zasadačka rektora RUK 
 
Prítomní za AR UK: 
prezenčne – prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., Mgr. Adriana Jariabková – ŠČAS, prof. PhDr. 

Mária Kožuchová, CSc., prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., prof. PharmDr. Ján 
Kyselovič, CSc., prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc.  

online - Ing. Elena Kohútiková, prof. Ing. Milan Konvit, PhD., prof. PhDr. Zlatica 
Plašienková, PhD. 

ospravedlnení – Mgr. Dominik Juračka, doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD., prof. PhDr. 
Ondrej Mészáros, CSc.  

neprítomní – prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc., RNDr. Oto Nevický, MBA 
 
Účasť za RUK: 
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. - prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálnu oblasť - online 
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc. - prorektorka UK pre kvalitu 
RNDr. Eva Viglašová, PhD. – vedúca Oddelenia kvality RUK 
 
Prizvaní predkladatelia:  
Za PdF – doc. RNDr. Edita Partová, CSc., dekanka fakulty, online - doc. PaedDr. Jana 

Lopúchová, PhD., prodekanka  
Za FMFI – prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan, RNDr. Kristína Rostás, PhD., 

prodekanka 
Za PraF – prof. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan, Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE, 

prodekanka 
 

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. PdF UK (hodnotenie ŠP 1. a 2. stupňa „učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)“) 
3.2. FMFI UK (hodnotenie ŠP z oblasti fyziky) 
3.3. PraF UK (hodnotenie zostávajúcich 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 prihlásených online skonštatoval, že 
AR UK s počtom 10 členov z celkových 15 členov, je uznášaniaschopná.  
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K bodu 2. 
Vyššie uvedený program bol schválený všetkými desiatimi prítomnými členmi na hlasovaní 
bez pripomienok. 

 
K bodu 3. 
3.1 Hodnotenie ŠP z PdF 
Posúdenie ŠP 1. a 2. stupňa s názvom „učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)“ (denná 
forma, slovenský jazyk) zosúladených s vnútornými predpismi UK a s akreditačnými 
štandardmi, ktoré preložila AR UK fakulta listom zo dňa 28. 6. 2022 (č. 2877/2022) predniesla 
poverená členka AR UK prof. Kožuchová. V pripomienkach, s ktorými sa oboznámili pred 
zasadnutím aj zástupcovia fakulty, uviedla viaceré nedostatky týkajúce sa najmä niektorých 
časti študijných plánov a absencie hodnotenia študentov v IL. Na druhej strane vyzdvihla 
pozitívne hodnotenia od zamestnávateľov ako aj zvýšený záujem o predmetné ŠP. Prítomné 
zástupkyne fakulty v krátkom vystúpení členom AR UK oznámili, že väčšina pripomienok už 
bola zapracovaná a na niektorých odporúčaniach fakulta ešte pracuje.  
Dekanka fakulty doc. Partová ako aj prodekanka fakulty doc. Lopúchová, vzhľadom na to, že 
išlo už o posledné dva posudzované ŠP v procese zosúlaďovania na PdF, poďakovali všetkým 
členom AR UK za ich precíznu prácu a všetky pripomienky, ktoré pomohli fakulte odstrániť 
mnohé nedostatky z podkladov v akreditačných spisoch. Predseda AR UK poďakoval 
zástupkyniam fakulty za aktívnu účasť na zasadnutí a po ukončení diskusie predniesol členom 
AR UK návrh uznesenia č. 14.3.1, za ktoré hlasovalo všetkých 10 prítomných členov AR UK. 
Proti nebol nikto a nikto sa pri hlasovaní ani nezdržal.  
 
Uznesenie č. 14.3.1 
Akreditačná rada UK v súlade s čl. 10 Vnútorného predpisu č. 23/2021 o zabezpečovaní kvality 
posúdila súlad bakalárskeho a magisterského študijného programu s názvom  „učiteľstvo 
hudobného umenia (v kombinácii)“ (denná forma, slovenský jazyk) predložený 
Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave so štandardami a Vnútorným 
systémom kvality UK a schvaľuje ich s pripomienkami.  
Fakulte odporúča zapracovať akceptované pripomienky do 31. 8. 2022.  
 
3.2 Hodnotenie ŠP z FMFI UK 
AR UK dokončila na predmetnom zasadnutí posudzovanie ŠP na FMFI UK, a to za oblasť 
fyziky, ktoré jej boli predložené žiadosťou zo dňa 30. 5. 2022. Posudzovanie sa týkalo 48 ŠP 
vo všetkých troch stupňoch štúdia, príslušných formách a jazykových mutáciách.   
Hodnotenie predmetných ŠP predniesol prof. Urban (aj za neprítomnú doc. Labudovú)  
a Mgr. Jariabková. Predkladatelia pri všetkých ŠP konštatovali, že spĺňajú obsahové kritériá, 
formálne náležitosti a všetky body zosúladenia ŠP so štandardmi sú splnené. Viaceré 
nedostatky, ktoré sa v podkladoch k ŠP vyskytli (najmä chyby v IL) fakulta dokáže rýchlo 
odstrániť. Hodnotitelia ďalej konštatovali, že fakulta má kvalitnú ponuku praxou žiadaných 
a atraktívne zostavených ŠP, pôsobí na nej niekoľko medzinárodne významných osobností 
z oblasti fyziky, ktorí sa podieľajú aj na aktivitách vo veľkých nadnárodných projektoch (napr. 
v CERN, v projekte jadrovej fúzie EUEATOM a iných). Všetky predložené ŠP hodnotitelia  
navrhli schváliť s pripomienkami. K pripomienkam hodnotiteľov sa fundovane a k spokojnosti 
členov AR UK vyjadril prítomný dekan fakulty prof. Ševčovič, ktorého v niektorých bodoch 
doplnila tiež prítomná prodekanka RNDr. Rostás. Predseda AR UK v závere diskusie 
poďakoval zástupcom fakulty za aktívnu účasť na zasadnutí. Ďalej predseda AR UK 
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skonštatoval, že všetky ŠP na FMFI už boli posúdené, a preto je možné prijať záverečné 
uznesenie. Za uznesenie č. 14.3.2. hlasovalo všetkých 10 prítomných členov AR UK. Nikto sa 
hlasovanie nezdržal, ani nebol proti.  
  
Uznesenie č. 14.3.2 
Akreditačná rada UK v súlade s čl. 10 Vnútorného predpisu č. 23/2021 o zabezpečovaní kvality 
posúdila súlad všetkých študijných programov predložených Fakultou matematiky, fyziky a 
informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (pozri prílohu 14.3.2_FMFI) so štandardami a 
Vnútorným systémom kvality UK a schvaľuje ich s pripomienkami.  
Fakulte odporúča zapracovať akceptované pripomienky do 31. 8. 2022.  
 
3.3 Hodnotenie ŠP z PraF UK 
V rámci tohto bodu pokračovalo hodnotenie súladu zostávajúcich ŠP so štandardmi, o ktoré 
fakulta požiadala AR UK listami z 18. 7. 2022 (SEKR. 302/2022) a  30. 6.2022 (SEKR 205/2022) 
a to predložením stanoviska od členky AR UK prof. Kurilovskej. V stanovisku boli prehľadne 
vyhodnotené všetky náležitosti a v závere bolo konštatované, že nie sú pripomienky 
k zosúlaďovaniu predložených ŠP z PraF uvedených v predmetných listoch. V diskusii, ktorá 
nasledovala sa krátko vyjadril dekan fakulty doc. Burda. Poďakoval za všetky hodnotenia 
a pripomienky a v závere vystúpenia uviedol niektoré špecifiká ŠP „kánonické právo“, kde by 
fakulta chcela získať aj cirkevnú akreditáciu. Predseda AR UK v závere diskusie poďakoval 
zástupcom fakulty za aktívnu účasť na zasadnutí a po jej skončení predniesol návrh uznesenia 
č. 14.3.3. s ohľadom na hodnotenie, ktoré bol predmetom rokovania na 13. ZARUK. Za návrh 
uznesenia hlasovalo všetkých 10 prítomných členov AR UK. Nikto sa hlasovanie nezdržal, ani 
nebol proti.  
 
Uznesenie č. 14.3.3 
Akreditačná rada UK v súlade s čl. 10 Vnútorného predpisu č. 23/2021 o zabezpečovaní kvality 
posúdila súlad ďalších študijných programov predložených Právnickou fakultou Univerzity 
Komenského v Bratislave (pozri prílohu 14.3.3_PraF) so štandardami a Vnútorným systémom 
kvality UK a schvaľuje ich s pripomienkami.  
Fakulte odporúča zapracovať akceptované pripomienky do 31. 8. 2022.  
 
K bodu 4. 
Predseda AR UK v rámci bodu rôzne konštatoval, že na 14. ZAR UK sa ukončil proces 
posudzovania zosúladenia ŠP fakúlt UK so štandardami a Vnútorným systémom kvality UK. 
V tejto súvislosti vznikla diskusia o podobe výstupu AR UK z tejto aktivity pre vedenie UK. 
Okrem členov AR UK sa do diskusie zapojili aj prorektorky UK RNDr. Kovačičová (online 
formou) a prof. Štvrtinová. Prof. Štvrtinová informovala členov AR UK, že je potrebné po 
zasadnutí odovzdať rektorovi UK prehľad ŠP, ktoré AR UK posúdila, keďže do 31. 8. 2022 sa 
takýto materiál má v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 269/2018 Z. z. v platnom 
znení predložiť Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo so sídlom v Bratislave 
(ďalej iba „SAAVŠ“). Aby sa tak stalo, materiál by mal byť ešte predložený vedeniu UK, ktoré 
sa bude zasadať 25. 8. 2022. Prorektorka Z. Kovačičová v tejto súvislosti upriamila pozornosť 
na skutočnosť, že v súčasnosti sa na viacerých fakultách UK vykonávajú štátne skúšky a keďže 
zosúladenie ŠP prinieslo i viaceré zmeny v názvoch ŠP, bude možné dotknutý zoznam 
zosúladených ŠP zaslať SAAVŠ až koncom mesiaca august. Skoršie zaslanie by mohlo 
spôsobiť problémy s uznaním diplomov vydaných absolventom na predchádzajúce názvy ŠP. 
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Členovia AR UK po vypočutí si príspevkov od zástupcov vedenia UK  dospeli k záveru, že 
predmetná problematika už patrí do jeho pôsobnosti a úlohou AR UK je predložiť rektorovi 
UK po ukončení procesu zosúlaďovania ŠP so štandardmi a Vnútorným systém UK výsledný 
zoznam posúdených ŠP na jednotlivých fakultách UK. Preto prijali uznesenie č. 14.4.1, za 
ktoré hlasovalo všetkých 10 prítomných členov AR UK. Proti nebol nikto, ani sa nikto 
nezdržal.  
 
Uznesenie č. 14.4.1 
Akreditačná rada UK v súlade s čl. 10 ods. 2 písm. b) Vnútorného predpisu č. 23/2021 posúdila 
súlad študijných programov so štandardmi pre vnútorný systém UK a štandardmi pre študijný 
program na základe žiadostí jednotlivých fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave, ktorých 
zoznam je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice. Zoznam  bude predložený rektorovi 
Univerzity Komenského na ďalšie konanie.   
 
Na záver rokovania predseda AR UK prof. Meško poďakoval všetkým členom AR UK, ako aj 
členom dočasných pracovných skupín AR UK, za ich prácu, ktorá pomohla skvalitniť či už po 
obsahovej aj formálnej stránke množstvo podkladov preskúmaných v rámci procesu 
posudzovania zosúlaďovania študijných programov z príslušných fakúlt UK so štandardmi pre 
študijné programy a vnútorným systém kvality UK. Vyslovil presvedčenie, že tento proces 
pomôže fakultám uspieť v akreditačných procesoch v rámci SAAVŠ.  
 
Rokovanie bolo ukončené o 12.30 h. 
 
1. Prezenčná listina 
2. Prílohy: príloha k uzneseniu č. 14.3.2_FMFI, príloha k uzneseniu č. 14.3.3_PraF 
3. Zoznam študijných programov, ktoré AR UK posúdila na fakultách UK so štandardmi pre vnútorný systém UK 

a štandardmi pre študijný program 

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


