
ZÁPISNICA 
z 13. zasadnutia Akreditačnej rady UK 

 
Dátum konania: 29. júla 2022, od 10:00 h. 
Miesto konania: Zasadačka rektora RUK 
 
Prítomní za AR UK: 
prezenčne – prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., Mgr. Dominik Juračka, prof. JUDr. Lucia 

Kurilovská, PhD., prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., doc. PaedDr. Jana Labudová, 
PhD., prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc.  

online - prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc., Ing. Elena Kohútiková, prof. MUDr. Dušan 
Meško, PhD., prof. Ing. Milan Konvit, PhD.  

ospravedlnení – Mgr. Adriana Jariabková – ŠČAS, PhD., prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc., 
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.,  

neprítomní – prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc., RNDr. Oto Nevický, MBA 
Účasť za RUK: 
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. - prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálnu oblasť   
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc. - prorektorka pre kvalitu 
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. - prorektor pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú 
činnosť  
 
Prizvaní predkladatelia:  
Za PriF – prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc. – dekan; doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD, - zástupca 

učiteľských študijných programov,  
online -doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. – prodekanka, RNDr. Martina Zvaríková, PhD. – 

zástupca ekologickej sekcie, doc. RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD. – zástupca 
environmentálnej sekcie, doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc. –zástupca 
environmentálnej sekcie, prof. RNDr. Branislav Bleha, PhD. 

Za PraF – online: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. – prodekan 
Za FSEV – online: doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhDr. - dekanka 

 
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 (hodnotenie ŠP z oblasti fyzika) 
3.2. PriF UK (hodnotenie ŠP z environmentálnej, geografickej a biologickej sekcie) 
3.3. PraF UK (hodnotenie zostávajúcich ŠP) 
3.4. FiF UK (hodnotenie magisterského ŠP „archeológia“) 
3.5. FSEV UK (hodnotenie doktorandského ŠP „sociálna antropológia“) 
3.6. PdF UK (hodnotenie ŠP 1. a 2. stupňa „učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)) 
4. Rôzne 
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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 z celkových 15, je uznášaniaschopná.  
 
K bodu 2. 
Vyššie uvedený program bol schválený všetkými desiatimi prítomnými členmi na hlasovaní 
bez pripomienok. 

 
K bodu 3. 
3.1 Hodnotenie ŠP z FMFI 
Hodnotenie ŠP z oblasti fyziky bolo na návrh člena AR UK prof. M. Urbana presunuté na 14. 
ZARUK, ktoré sa bude konať 19. 8. 2022. S presunom rokovania súhlasili všetci 10 členovia 
AR UK. 
 
3.2 Hodnotenie ŠP z PriF UK 
AR UK dokončila na predmetnom zasadnutí hodnotenie ŠP na PriF UK, a to predložením 
správ zostávajúcich ŠP z environmentálnej, geografickej a biologickej sekcie.  
Správy postupne predkladali prítomným zástupcom PriF UK uvedeným vyššie poverení 
členovia AR UK M. Urban, E. Kohútiková, J. Labudová a D. Juračka. Správa neprítomnej  
členky AR UK A. Jariabkovej, bola zástupcom fakulty včas zaslaná a súčasne počas zasadnutia 
aj premietnutá. Správy síce obsahovali množstvo pripomienok, ale aj pozitívnych hodnotení 
a všetci predkladatelia navrhli hodnotení ŠP na schválenie s pripomienkami. Prítomní 
zástupcovia fakulty uvedení vyššie vrátane dekana fakulty vyslovili poďakovanie všetkým na 
hodnotení zúčastneným členom AR UK za enormné množstvo odvedenej práce, ktorá 
skvalitní akreditačné spisy a zaviazali sa zapracovať všetky opodstatnené pripomienky čo 
najskôr. Po ukončení diskusie k predneseným hodnoteným ŠP predseda AR UK skonštatoval, 
že všetky ŠP na PriF UK boli už posúdené, a preto je možné prijať záverečné uznesenie v rámci 
zosúlaďovania ŠP na PriF UK. Za uznesenie č. 13.3.2 hlasovalo všetkých 10 prítomných členov 
AR UK. Nikto sa hlasovanie nezdržal, ani nebol proti.  
 
Uznesenie č. 13.3.2 
Akreditačná rada UK v súlade s čl. 10 Vnútorného predpisu č. 23/2021 o zabezpečovaní kvality 
posúdila súlad študijných programov predložených Prírodovedeckou fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave (pozri prílohu 13.3.2_PriF) 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 hodnotenia zostávajúcich ŠP na PraF UK, ktoré boli AR UK fakultou predložené 18. 7. 
2022 sa na predmetnom zasadnutí prerokovalo iba hodnotenie členky AR UK A. Jariabkovej 
(neprítomnej na zasadnutí). K tomuto hodnoteniu sa vyjadril online prítomný prodekan 
fakulty doc. Blažo a prisľúbil opravu všetkých relevantných nedostatkov. Avšak vzhľadom na 
termín predloženia žiadosti PraF UK ako aj pre zaneprázdnenosť viacerých poverených 
členov AR UK hodnotením týchto ŠP, bolo finálne ukončenie hodnotenia ŠP z PraF UK, 
v súlade s návrhom členky AR UK prof. Kurilovskej, posunuté na 14. ZARUK, ktoré sa bude 
konať 19. 8. 2022.  S návrhom súhlasili všetci 10 členovia AR UK. 
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3.4 Hodnotenie ŠP z FiF UK 
Predmetom posudzovania z FiF UK bol magisterský ŠP „archeológia“ (denná forma) v súlade 
s uznesením č. 9.3.1b z 9. zasadnutia ARUK, ktoré sa konalo 10. 6. 2022. Fakulta mala vykonať 
v predmetnom ŠP v lehote troch týždňov od konania 9. ZARUK úpravu podkladov tak, aby 
personálne zabezpečenie zodpovedalo príslušným štandardom. Fakulta v určenej lehote 
predložila požadované materiály, ktoré overovala členka AR UK, pričom bolo konštatované, 
že fakulta vykonala náležité úpravy a je možné hlasovať za schválenie aj tohto posledného ŠP 
z FiF UK. Za uznesenie č. 13.3.3 hlasovalo všetkých prítomných členov v počte 10. Nikto sa 
hlasovanie nezdržal, ani nebol proti.  
 
Uznesenie č. 13.3.4 
Akreditačná rada UK v súlade s čl. 10 Vnútorného predpisu č. 23/2021 o zabezpečovaní kvality 
posúdila súlad magisterského študijného programu „archeológia“ (denná forma, anglický 
jazyk a slovenský jazyk) predložený Filozofickou fakultou Univerzity Komenského 
v Bratislave so štandardami a Vnútorným systémom kvality UK a schvaľuje ho.  
 
3.5 Hodnotenie ŠP z FSEV UK 
Predmetom posudzovania na FSEV UK boli zostávajú posledné štyri doktorandské ŠP 
s názvom „sociálna antropológia“ (denná aj forma, v slovenskom a anglickom jazyku 
a anglickom jazyku), predložené ARUK  18. 7. 2022. Hodnotenie predložil člen AR UK prof. 
Konvit, ktorý aj napriek viacerým nedostatkom, ktoré sú ľahko odstrániteľne, navrhol 
predmetné študijné programy schváliť s pripomienkami. Premietnuté boli aj pripomienky 
A. Jariabkovej, ktorá nebola prítomná na zasadnutí. K všetkým vzneseným  pripomienkam sa 
vyjadrila online prítomná dekanka fakulty doc. Mokrá, ktorá prisľúbila všetky relevantné 
pripomienky zapracovať čo najskôr do príslušných podkladov a poďakovala sa členom AR UK 
za vykonanú prácu na posudzovaní ŠP. V rámci tohto bodu dodatočne boli prednesené 
členkou AR UK prof. Kožuchovou viaceré pripomienky aj k ŠP prvého a druhého stupňa toho 
istého ŠP. Aj tieto dodatočné pripomienky dekanka fakulty prisľúbila zapracovať. Vzhľadom 
na priebeh diskusie ako aj záruky zo strany fakulty spracovať pripomienky, predseda AR UK 
dal hlasovať za uznesenie č. 13.3.5, za ktoré hlasovalo všetkých prítomných členov v počte 10. 
Nikto sa hlasovanie nezdržal, ani nebol proti.  
 
Uznesenie č. 13.3.5 
Akreditačná rada UK v súlade s čl. 10 Vnútorného predpisu č. 23/2021 o zabezpečovaní kvality 
posúdila súlad štyroch doktorandských študijných programov s názvom „sociálna 
antropológia“ (denná aj externá forma, anglický jazyk, a anglický a slovenský jazyk) 
predložený Fakultou sociálnych a ekonomických vied 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.  
Fakulte odporúča zapracovať akceptované pripomienky do 31. 8. 2022.  
 
 
 
 
3.6 Hodnotenie ŠP z PdF 
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Hodnotenie bakalárskeho a magisterského ŠP s názvom „učiteľstvo hudobného umenia (v 
kombinácii)“ bolo na návrh členky AR UK prof. Kožuchovej presunuté na 14. ZARUK, ktoré sa 
bude konať 19. 8. 2022. S presunom rokovania súhlasili všetci 10 členovia AR UK. 
 
K bodu 4. 
 
V rámci bodu rôzne prorektorka UK Z. Kovačičová oboznámila členov AR UK s procesmi, 
ktorými možno zrušiť akreditované študijné programy na fakultách UK. Ide o záležitosti, 
ktoré rieši § 28 zákona č. 269/2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania 
v platnom znení a sú aj v kompetencii príslušných akreditačných rád fakúlt. Akreditačná rada 
UK v súlade s čl. 10 Vnútorného predpisu č. 23/2021 sa takisto vyjadruje k návrhom na 
zrušenie, preto by bolo žiaduce, aby sa k predmetu veci vyjadrila. Akreditačná rada po diskusii 
a objasnení procesu zrušovania študijných programov na fakultách prijala nasledujúce 
uznesenie č. 13.4.1. Za uznesenie hlasovalo všetkých 10 prítomných členov AR UK. Nikto sa 
hlasovanie nezdržal, ani nebol proti. 
 
Uznesenie č. 13.4.1 
Akreditačná rada UK v súlade s čl. 10 Vnútorného predpisu č. 23/2021 vyjadruje súhlas so 
zrušením študijných programov na jednotlivých fakultách Univerzity Komenského 
v Bratislave v súlade s rozhodnutiami príslušných akreditačných rád fakúlt.  
  
V závere zasadnutia predseda AR UK otvoril diskusiu k termínu 14. zasadnutia AR UK. Po 
zvážení možností účasti členov AR UK bol za termín 14. ZAK UK stanovený dátum  
19. august 2022 s nasledujúcim programom:  

 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu  
3. Posudzovanie ŠP z: 
3.1 FMFI UK (hodnotenie ŠP z oblasti fyzika) -  presun z 13. ZAR UK)) 
3.2. PraF UK (hodnotenie zostávajúcich ŠP) – dokončenie z 13. ZAR UK 
3.3. PdF UK (hodnotenie ŠP 1. a 2. stupňa „učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) 
 - presun z 13. ZAR UK 
4.Rôzne 

 
Rokovanie bolo ukončené o 12.30 h.  
 
 
1.Prezenčná listina 
2.Prílohy: č. 13.3.2_PriF 

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


