
ZÁPISNICA 
z 11. zasadnutia Akreditačnej rady UK 

 
Dátum konania: 24. jún 2022, od 10:00 h. 
Miesto konania: Zasadačka rektora RUK 
 
Prítomní za AR UK: 
prezenčne – prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., doc. 

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

online - Mgr. Adriana Jariabková – ŠČAS, Mgr. Dominik Juračka, 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.  
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 PraF – doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD., prodekan 
Za PriF – Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD., zástupca Akreditačnej rady PriF UK, doc. RNDr. 

Radoslav Beňuš, PhD., doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD. 
Za FMFI – prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan 
Za FaF – prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., dekan, doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD., prodekan 
 
Zasadnutie sa nehrávalo v aplikácii MS TEAMS.  
 
Program: 
1. Otvorenie 
2.Schválenie programu  
3.Posudzovanie ŠP z:  

3.1 PraF UK (predložené) 
3.2 PriF UK zo ŠO učiteľstvo a pedagogické vedy a ŠO biológia 
3.3 FMFI UK (pokračovanie, ŠP bioinformatika a ŠP dátová veda) 
3.4 FaF UK (všetky) 

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. Neskoršie po hlasovaní o programe, prišli, 
resp. sa pripojili online ešte dvaja členovia.  
 
K bodu 2. 



2 

Vyššie uvedený program bol schválený bez pripomienok všetkými desiatimi prítomnými 
členmi na hlasovaní. Pôvodne uvedené body v návrhu programu, ktorý bol zaslaný 
s pozvánkou, boli aktualizované na požiadanie zástupcov niektorých fakúlt.  
 
K bodu 3. 
3.1 Hodnotenie ŠP PraF (predložených 24 ŠP) 
PraF UK predložila prvých 24 ŠP v príslušných formách, stupňoch vzdelávania a jazykových 
mutáciách (pozri prílohu č. 11.3.1_PraF). Zostávajúce ŠP budú podľa informácie prítomného 
dekana fakulty doc. Burdu predložené v najbližšom čase spolu s informáciou o tých ŠP, ktoré 
fakulta navrhuje na zrušenie. Hodnotenie predložených ŠP predkladala prof. Kurilovská a Ing. 
Kohútiková. Obidve konštatovali dobrú kvalitu predložených podkladov a k zosúlaďovaniu 
ŠP so štandardmi SAAVŠ nemali zásadné pripomienky. K drobným nedostatkom ako sú napr. 
chýbajúce hodnotenia zamestnávateľov na jednom zo ŠP, nedostatky v niektorých IL, 
uvádzanie literatúry v jednom ŠP najmä v cudzom jazyku, aj keď ide o výučbu ŠP výlučne 
v slovenskom jazyku, vysoké počty plánovaných uchádzačov versus počty zúčastnených 
a prijatých uchádzačov sa vyjadril dekan fakulty. Pripomienky, ktoré je potrebné zapracovať, 
budú zapracované a k ostatným otázkam podal zodpovedajúce vysvetlenie. Vystúpenie 
dekana v niektorých detailoch doplnil prítomný prodekan soc. Blažo. Na záver vystúpenia 
dekan fakulty poďakoval všetkým členom AR UK za cenné pripomienky a dobrú spoluprácu.  
Predseda AR UK prof. Meško sa poďakoval zástupcom fakulty za aktívnu účasť a tento bod 
programu bol ukončený konštatovaním členov AR UK, že hodnotenie všetkých na rokovaní 
posudzovaných ŠP z PraF UK bolo ukončené tak, ako je to uvedené v prílohe č. 12.3.1_PraF.  
 
3.2 Hodnotenie ŠP z PriF (pokračovanie) 
Hodnotenie ŠP na PriF UK pokračovalo 6 ŠP za oblasť ŠO biológia a učiteľstvo biológie 1. a 2. 
stupeň (pozri prílohu č. 11.3.2_PriF). Postupne na výzvu predsedu AR UK boli predložené 
hodnotenia doc. Labudovou (4 ŠP), Mgr. Jariabkovou (1 ŠP) a hodnotenie člena dočasnej PS 
za prírodovednú oblasť vzdelávania Mgr. Tománeka, ktorú predniesla takisto doc. Labudová 
v neprítomnosti jej predsedu prof. Urbana. V predložených hodnoteniach boli uvedené 
členmi AR mnohé nedostatky týkajúce sa najmä nedôslednosti v IL predmetov, vo VUPCH, 
nejasnosti v niektorých kvalifikačných stupniciach, ďalej nízka kreditová hodnota niektorých 
predmetov, neuvedenie pomeru priebežného a záverečného hodnotenia v niektorých ŠP a 
ďalšie. K pripomienkam zaujali stanovisko prítomní zástupcovia fakulty Mgr. Čerňanský, doc. 
Beňuš a doc. Karolčík. Prisľúbili odstránenie nedostatkov v predmetných ŠP čo najskôr 
a takisto vysvetlili niektoré špecifiká učiteľských ŠP, najmä vo vzťahu k predmetom 
spoločnému základu, ktorý sa tvorí v súčinnosti aj inými fakultami.  
Na záver posudzovania ŠP z PriF UK bolo skonštatované, že hodnotenie predmetných  ŠP 
bolo ukončené hodnotením tak, ako je to uvedené v prílohe 11.3.2_PriF. 
 
3.3 Hodnotenie ŠP z FMFI (pokračovanie) 
Na začiatku hodnotenia prof. Kožuchová dodatočne preniesla hodnotenie za učiteľské ŠP, 
ktoré boli už ukončené na predchádzajúcom zasadnutí AR UK. Pripomienky sa prekrývali 
s tými, ktoré fakulte už boli v minulosti zaslané a fakulta pracuje na ich zapracovaní do 
podkladov. Ďalej sa pokračovalo v hodnotení ŠP na FMFI UK ďalšími 4 medziodborovými ŠP 
uvedenými v prílohe č. 11.3.3_FMFI. Hodnotenie za všetky 4 ŠP predniesol prof. Urban, pričom 
vyzdvihol veľký prínos najmä ŠP bioinformatika. Drobné nedokonalosti v podkladoch 
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prisľúbil prítomný na zasadnutí dekan fakulty prof. Ševčovič odstrániť, resp. zapracovať. ŠP 
Posudzovanie ŠP bolo ukončené s hodnotením uvedeným v prílohe č. 11.3.3. 
 
3.4 Hodnotenie ŠP z FaF (všetky) 
Hodnotenie ŠP z FaF UK predniesol prof. Kyselovič a to aj za neprítomného člena AR UK prof. 
Dukáta. Okrem bakalárskeho ŠP, pri ktorom bola väčšia diskusia, hodnotitelia konštatovali 
veľmi dobrú úroveň podkladov. Hodnotenie ŠP tretieho stupňa bolo bez pripomienok. 
Nájdené nedostatky sa týkali iba ŠP 1. a 2. stupňa, z ktorých možno spomenúť napr. 
nezrozumiteľnosť podmienok pri absolvovaní niektorých predmetov, zjednotenie 
schvaľovania aktualizácie IL, nefunkčnosť niektorých odkazov, aktualizácia odporúčanej 
literatúry pri niektorých predmetoch a minimum voliteľných predmetov na ŠP „zdravotnícke 
a diagnostické pomôcky“. K všetkým pripomienkam poskytol vysvetlenie dekan fakulty prof. 
Klimas, pričom uviedol, že zreteľné nedostatky odstránia čo najskôr a k niektorým 
problémom ako sú nezrovnalosti v štatistických údajoch o počtoch študujúcich, resp. 
absolventoch prisľúbil preveriť dôvody rozdielov. V niektorých otázkach dekana fakulty 
doplnil aj prodekan fakulty doc. Lukáč. V závere sa zástupcovia fakulty poďakovali za 
vykonanú prácu členov AR UK v prospech skvalitnenia podkladov v rámci zosúlaďovania ŠP 
na fakulte. Predseda AR UK po ukončení diskusie k hodnoteniu ŠP poďakoval zástupcom 
fakulty za aktívnu účasť. Následne vzhľadom na ukončenie posudzovania všetkých ŠP 
predložených FaF UK na zosúlaďovanie predniesol návrh uznesenia č. 11.3.4, za ktorý 
hlasovalo 10 členov AR UK z prítomných na hlasovaní. Nikto nebol proti ani sa nezdržal.  
 
Uznesenie č. 11.3.4 
Akreditačná rada UK v súlade s čl. 10 Vnútorného predpisu č. 23/2021 o zabezpečovaní kvality 
posúdila súlad študijných programov predložených Farmaceutickou fakultou Univerzity 
Komenského v Bratislave (pozri prílohu 11.3.4_FaF) 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. 11.3.4 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. 
 
K bodu 4. 
V rámci tohto bodu sa členovia AR UK venovali príprave nadchádzajúceho zasadnutia AR, 
ktoré sa uskutoční 1. 7. 2022. Po vzájomnej výmene informácii o možnostiach posudzovať 
ďalšie ŠP odsúhlasili nižšie uvedený program 12. ZAR UK. 
 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu  
3. Posudzovanie ŠP z:  
3.1 FMFI UK (pokračovanie hodnotenia ŠP z oblasti fyziky) 
3.2 PriF UK (pokračovanie hodnotenia ŠP z environmentálnej sekcie a dokončenie 

hodnotenia ŠP zo ŠO učiteľstvo a pedagogické vedy) 
3.3 LF UK (všetky) 
3.4 FTVŠ (všetky) 

4. Rôzne 
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Predseda ARUK prof. Meško poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť na rokovaní 
o 12.30 h zasadnutie ukončil.  
 
 
1. Prezenčná listina 
2. Prílohy: č. 11.3.1_PraF, č. 11.3.2_PriF, č. 11.3.3_FMFI 
3. Príloha k uzneseniu č. 11.3.4_FaF  

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


