
ZÁPIS 
zo 6. rokovanie Akreditačnej rady UK 

 
Dátum konania: 20. máj 2022, od 10:00 h. 
Miesto konania: Zasadačka rektora RUK 
 
Prítomní za AR UK: 
prezenčne – prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., prof. PhDr. Mária Kožuchová, PhD., prof. 
PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD., prof. MUDr. Dušan 
Meško, PhD., prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc., prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc.,  
online - Mgr. Dominik Juračka, Mgr. Adriana Jariabková – ŠČAS, prof. Ing. Milan Konvit, 
PhD., prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.,  
ospravedlnení – Ing. Elena Kohútiková, PhD., prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.,  
Účasť za RUK: 
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. - prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálnu oblasť   
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc. - prorektorka UK pre kvalitu 
 
Prizvaní predkladatelia :  
Za FMFI – prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan, RNDr. Kristína Rostás, PhD. - 

prodekanka  
Za FiF – prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan, prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. – 

prodekan  
 
Zasadnutie sa nahrávalo v aplikácii MS TEAMS. Nahrávka je dostupná v tíme Akreditačnej 
rady UK. 

 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu  
3. Hodnotenie ŠP FMFI, ŠP FiF (pokračovanie) 
4. Harmonogram posudzovania ďalších ŠP 
5. Zriadenie dočasných PS 
6. Rôzne 

 
K bodu 1. 
V súlade s predpismi platnými pre činnosť AR UK rokovanie otvoril jej predseda prof. Dušan 
Meško. Po privítaní prítomných členov AR UK vrátane online prihlásených skonštatoval, že 
AR UK s počtom 11 prítomných členov, je uznášaniaschopná.  
 
K bodu 2. 
Postupne pod vedením predsedu AR UK boli preberané body vyššie uvedeného programu. 

 
K bodu 3. 
Hodnotenie ŠP FMFI 
FMFI vložila do úložiska UK na posúdenie 100 ŠP vo všetkých troch stupňoch a príslušných 
jazykových mutáciách. Na 5. rokovaní sa posudzovania ŠP ujali členovia AR UK 
z prírodovednej oblasti vzdelávania, a to prof. M. Urban a doc. J. Labudová. Na predmetnom 
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rokovaní obidvaja referovali o prebiehajúcom posudzovaní, pričom skonštatovali, že celkové 
posúdenie ŠP z FMFI si vyžaduje viac času. Navrhli lehotu dvoch týždňov počínajúc 20. 5. 
2022. Dekanovi fakulty uviedli zatiaľ len niektoré nedostatky. Napríklad prof. Urban upozornil 
na absenciu IL vo viacerých ŠP. Dekan fakulty prisľúbil preveriť obsah nahratých súborov do 
úložiska UK a v prípade, že sa zistia referované nedostatky, ich fakulta obratom odstráni. 
V súvislosti s posudzovaním ŠP na FMFI, najmä, čo sa týka overovania veľkého množstva 
faktov, opäť zaznela potreba zriadenia dočasných PS. K tomuto problému sa prijali náležité 
postupy bližšie uvedené v bode 5. 
Prítomnosť dekana fakulty bola súčasne využitá aj na diskusiu k problematike ďalšieho 
uskutočňovania úspešných medziodborových (fyzika a všeobecné lekárstvo) študijných 
programov 1. a 2. stupňa s názvom „biomedicínska fyzika“ fakultou. Zmienené ŠP boli 
akreditované v minulosti bezproblémovo, avšak s platnosťou nového zákona zabezpečovaní  
kvality na vysokých školách č. 269/2018 Z. z. v platnom znení a po vstúpení do platnosti novej 
sústavy študijných odborov vznikli pri zosúlaďovaní predmetných ŠP problémy, ktoré vyústili 
do výzvy MŠVVaŠ SR, aby Univerzita Komenského v Bratislave a FMFI predmetné študijné 
programy zrušila. Dôvodom je skutočnosť, že jeden zo študijných odborov, v ktorých sú ŠP 
akreditované, konkrétne „všeobecné lekárstvo“ nemá vo svojom opise možnosť 
uskutočňovania na oddelenom 1. ani 2. stupni. Univerzita Komenského v Bratislave sa v tejto 
veci obrátila na MŠVVaŠ SR a navrhla možnosti riešenia daného probléme aj zmenou opisu 
dotknutého ŠO. Na 6.rokovaní  AR UK bol prítomným členom prorektorkou UK 
Z. Kovačičovou sprostredkovaný obsah odpovede MŠVVaŠ SR zo dňa 28. 4. 2022 
(č. 2022/9285:1-D2810) UK, v ktorom sa uvádza, že akceptovanie žiadosti UK v danej veci by 
predstavovalo precedens, na ktorého základe, by podobnú zmenu v opisoch ŠP mohli 
požadovať aj iné vysoké školy. Dekan fakulty k argumentom uvedených v odpovedi 
z MŠVVaŠ SR uviedol, že je prekvapený, pretože ide o zdôvodnenie, ktoré už bolo 
predmetom aj jeho osobného stretnutia so zástupcami MŠVVaŠ SR, kde tieto argumenty boli 
už vysvetľované. Členovia AR po vypočutí si informácií k danej problematike v diskusii 
vyjadrili podporu názorom jednak dekana fakulty opätovne k danej veci rokovať s MŠVVaŠ 
SR s cieľom dosiahnuť zachovanie možnosti štúdia v daných ŠP aj vzhľadom na ich úspešnosť 
v praxi ako aj prorektorky UK Z. Kovačičovej na možnosti riešenia situácie a v súlade s čl. 9 
Vnútorného predpisu č. 23/2021 prijali nasledujúce uznesenie, za ktoré hlasovalo všetkých 11 
registrovaných členov na rokovaní (zdržal sa 0, proti 0). 
 
Uznesenie č. 6.3.1 
Akreditačná rada UK podporuje zachovanie uskutočňovania medziodborových študijných 
programov 1. a 2. stupňa „biomedicínska fyzika“ akreditovaných na Fakulte fyziky, 
matematiky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave v študijnom programe 
„fyzika“ a študijnom programe „všeobecné lekárstvo“. 
 
Hodnotenie ŠP FiF 
AR UK pokračovala v posudzovaní ďalších ŠP z FiF uvedených v prílohe 6_3_FiF. Hlavnými 
predkladateľmi boli prof. Kožuchová a prof. Mészáros. Ďalšie pripomienky vzniesli Mgr. D. 
Juračka a Mgr. A. Jariabková. K pripomienkam zaujal stanovisko prodekan fakulty prof. 
Vojtech. A následne aj dekan fakulty prof. M. Zouhar. Niektoré z pripomienok prof. 
Kožuchovej boli vysvetlené a členmi AR akceptované. Ostatné, napr. nefunkčné hyperlinky, 
chyby vo VUPCH a iné budú zapracované tak, ako pri ostatných ŠP. Za prítomnosti zástupcov 
fakulty boli ďalej prebraté 
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• pripomienky predsedu AR UK prof. Meška, ktoré sa týkajú spôsobu nahrávania 
dokumentov do úložiska UK ako aj uvádzania odkazov na publikačné výstupy, aby 
tieto bolo možné rýchlo a efektívne overiť. Ďalej k tejto problematike uvádzame 
v bode 4, 

• rekapitulácia posúdených a doteraz ešte neposúdených ŠP.  
Ukončenie posudzovania ŠP na FiF UK sa očakáva na 7. rokovaní AR UK (plán 27. 5. 2022). 
V závere tohto bodu boli uložené úlohy pre členov spoločensko-vedenej oblasti do 
najbližšieho zasadnutia predložiť všetky ŠP, ktoré doteraz neboli ešte predmetom rokovania, 
ide o ŠP politológia, klinická psychológia, archeológia, všeobecná jazykoveda, 
informačné štúdia, stredoeurópske štúdia v príslušných stupňoch, formách a jazykových 
mutáciách.  

 
K bodu 4. 
Predseda AR UK prof. Meško oboznámil prítomných so stavom posúdených a neposúdených 
ŠP. Z celkového počtu 752 ŠP bolo doteraz posúdených 138 a neposúdených ostáva ešte 564. 
49 ŠP je nových, ktoré boli akreditované už podľa zákona o kvalite č. 269/2018 Z. z. 
a príslušných štandardov. Predseda po prezretí si mnohých dokumentov ďalej dáva do 
pozornosti zástupcom fakúlt nasledujúce skutočnosti: 
4.1 publikačné výstupy hlavnej zodpovednej osoby a ostatných zodpovedných osôb 

musia byť z oblasti, v ktorej je ŠP navrhnutý na akreditáciu, 
4.2 do úložiská UK je potrebné vkladať nezazipované, samostatné súbory (.zip-systém 

zdržiava pri prehliadaní a je veľmi ťažkopádny), 
4.3 uvádzať odkaz na plnotextovú publikáciu tam, kde taká možnosť existuje, musia byť 

ľahko a rýchlo identifikované, najlepšie ak kliknutím na položku je možné ihneď overiť 
kde daná publikácie sa nachádza, resp. kde bola publikovaná (v súčasnosti mnohé 
hyperlinky v predložených dokumentoch sú nefunkčné 

4.4 všetky opravy, úpravy, pripomienky vznesené na rokovaniach fakulty zrealizujú 
v lehote troch týždňov odo dňa, na ktorom boli prerokované.  

 
K bodu 5. 
V súvislosti s návrhmi členov AR UK zriadiť dočasné pracovné skupiny poveruje sa RNDr. 
Mária Holická, dočasne vykonávajúca činnosti tajomníka AR UK v spolupráci s prorektorkou 
RNDr. Z. Kovačičovou, vypracovať materiál, ktorý bude podkladom pre rozhodnutie AR UK 
k zloženiu a úlohám predmetných PS.  
 
K bodu 6 
V rámci tohto bodu bol predložený návrh, aby sa rokovanie 3. 6. 2022 neuskutočnilo, 
vzhľadom na skutočnosť, že viacerí zabezpečujúci rokovanie, budú mimo Bratislavy. O tomto 
návrhu sa bude ešte diskutovať na 7. rokovaní AR UK.  

 
Prílohy: 
1. Prezenčná listina 
2. Príloha 6_3_FiF  
 
Zapísala: RNDr. Mária Holická 
Overil: prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. 


