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Dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj „PriF UK“) 

vydáva po prerokovaní Akademickým senátom PriF UK dňa 25. júna 2021 a po schválení 

Vedeckou radou PriF UK dňa 28. júna 2021 tento vnútorný predpis PriF UK č.15/2021, ktorým 

sa zriaďuje  Akreditačná rada PriF UK v Bratislave. 

 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Akreditačná Rada Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty (ďalej 

len „AR PriF UK“) je orgánom PriF UK pre pravidelné posudzovanie súladu 

implementácie vnútorného systému v študijných programoch prvého, druhého, tretieho 

stupňa, habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie profesorov s relevantnými 

štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „SAAVŠ“), 

v zmysle zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania 

a nadväzujúcich legislatívnych dokumentov a nadväzujúcich legislatívnych dokumentov. 

(2) Hlavným poslaním AR PriF UK je transparentné, spravodlivé́, odborne fundované, 

objektívne a nezávislé posudzovanie súladu so štandardmi, periodické monitorovanie 

a schvaľovanie študijných programov podľa Štandardov pre študijný program 

a Štandardov pre habilitačné konanie a inauguračné konanie SAAVŠ. 

(3) AR PriF UK je zriadená a menovaná rozhodnutím dekana fakulty.  

 

 

 

Čl. 2 

Pôsobnosť  Akreditačnej rady PriF UK v Bratislave 

 

(1) Základnou úlohou AR PriF UK je kontrolovať a schvaľovať návrhy študijných programov 

PriF UK, podľa Štandardov pre študijný program SAAVŠ, a habilitačných a inauguračných 

konaní podľa Štandardov pre habilitačné a inauguračné konanie SAAVŠ. Základnou 

úlohou je posúdenie celkovej kvality študijných programov, predovšetkým z hľadiska 

obsahovej a predmetovej náplne a štruktúry, personálneho zabezpečenia a ďalších 

náležitostí, špecifikovaných v bode 2, článku 2 tejto smernice tak, aby existoval 

jednoznačný súlad s relevantnými štandardmi SAAVŠ. AR PriF UK následne postupuje 

takéto študijné programy ďalej na Akreditačnú radu Univerzity Komenského v Bratislave. 

AR PriF UK posudzuje programy navrhnuté Návrhovými radami PriF UK. 

(2) Do pôsobnosti AR PriF UK ďalej patrí (podľa čl. 3 Štandardov pre vnútorný systém 

SAAVŠ) tiež: 

a) transparentné, spravodlivé, odborne fundované, objektívne a nezávislé posúdenie 

a schvaľovanie študijného programu, v ktorom je zamedzený́ konflikt záujmov a 

možná zaujatosť;  

b) posúdenie súladu študijných programov so Štandardmi pre študijný program SAAVŠ; 

c) posúdenie skutočnosti, že študijné programy majú jasne špecifikovanú 

a komunikovanú kvalifikáciu nadobúdanú úspešným absolvovaním programu, ktorej 

úroveň zodpovedá požiadavkám príslušného stupňa kvalifikačného rámca;  
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d) posúdenie skutočnosti, že obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické 

očakávania zamestnávateľov; 

e) posúdenie skutočnosti, že študijné programy majú jasne špecifikovaný profil 

absolventa a v tomto rámci jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy 

vzdelávania, ktoré sú verifikovateľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, 

príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného 

študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých ich absolventi 

získajú vysokoškolské vzdelanie;  

f) posúdenie skutočnosti, že v študijných programoch je jednoznačne previazané 

vzdelávanie s tvorivými činnosťami, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti 

zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania; posúdenie 

skutočnosti, že študijné programy poskytujú študentom prenositeľné spôsobilosti, 

ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom 

kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických 

spoločnostiach; 

g) posúdenie súladu odborov habilitačných a inauguračných konaní so Štandardmi pre 

habilitačné a inauguračné konania. 

(3) Činnosť AR PriF UK sa riadi týmto predpisom, a ďalšími súvisiacimi predpismi 

upravujúcimi politiky a procesy prípravy a schvaľovania študijných programov na 

PriF UK.  

 

 

Čl. 3 

Členstvo v  Akreditačnej rade PriF UK v Bratislave 

 

(1) Členov AR PriF UK vymenúva a odvoláva dekan fakulty. Členstvo v AR PriF UK je 

dobrovoľné. Nominácie sú vopred prerokované predsedníctvom AS PriF UK a následne 

schválené Vedeckou radou PriF UK.  

(2) Je zaručené, že osoby posudzujúce a schvaľujúce študijné programy sú iné ako osoby, ktoré 

pripravujú návrhy študijných programov.  

(3) Členmi AR PriF UK sú zástupcovia akademickej obce PriF UK a ďalej vymenovaní 

zástupcovia, pričom sa dbá na odbornú vyváženosť členov AR PriF UK z hľadiska štruktúry 

PriF UK a navrhovaných nových študijných programov. Za každú odbornú sekciu je 

členom najmenej jeden študent podľa príslušnosti jeho študijného programu k odboru, 

najmenej jeden externý odborník z akademického a výskumného prostredia a najmenej 

jeden odborník z praxe (zamestnávatelia mimo akademickej sféry). Členmi AR PriF UK sú 

tiež najmenej dvaja odborníci z akademického prostredia zo zahraničia. 

(4) Predsedu AR PriF UK navrhuje dekan PriF UK. Podpredsedom AR PriF UK je študent, 

ktorého si na prvom zasadnutí zvolia členovia AR PriF UK. 

(5) Činnosť AR PriF UK riadi zvolený predseda, ktorého počas jeho neprítomnosti zastupuje 

ním poverený podpredseda AR PriF UK. Predseda AR PriF UK zodpovedá za dodržiavanie 

vecného a časového harmonogramu prác pri príprave študijných programov v intenciách 

štandardov SAAVŠ. 

(6) Členstvo v AR PriF UK zaniká podaním žiadosti o odchod z funkcie člena AR PriF UK 

písomne adresovanej dekanovi PriF UK, alebo po odchode z funkcie, ktorá ad hoc zakladá 
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členstvo v AR PriF UK (napríklad v prípade odchodu z funkcie vedúceho odbornej sekcie), 

alebo ukončením štúdia v prípade členov – študentov (čl. 3, bod 3 tohto štatútu), alebo 

odvolaním z funkcie dekanom PriF UK. 

 

 

 

Čl. 4 

Zasadnutia  Akreditačnej rady PriF UK v Bratislave 

 

(1) Prvé zasadnutie AR PriF UK zvolá dekan PriF UK. Na prvom zasadnutí dekan predloží AR 

PriF UK vecný a časový harmonogram zosúlaďovania jednotlivých študijných programov, 

ktorý vychádza z príslušných opatrení dekana pre tvorbu študijných programov. Zasadnutie 

ďalej vedie predseda AR PriF UK. 

(2) Ďalšie zasadnutia AR PriF UK následne podľa potreby zvolá jej predseda alebo z jeho 

poverenia podpredseda podľa časového a vecného harmonogramu. Predseda AR PriF UK 

môže z členov AR PriF UK vytvoriť spôsobom ad hoc dielčie pracovné skupiny podľa 

študijných odborov tak, aby sa pri prvotnom posudzovaní zamerali na predsedom AR PriF 

UK  určené študijné programy.  

(3) AR PriF UK je uznášaniaschopná, ak sú prítomné aspoň 3/4 zo všetkých členov. 

V odôvodnených prípadoch je možné rokovanie online formou. 

(4) Členovia AR PriF UK prijímajú rozhodnutia hlasovaním tak, že hlasujú o všetkých 

prerokúvaných študijných programoch, pričom sa môžu riadiť zisteniami a odporúčaniami 

pracovných skupín ustanovených podľa čl. 4, bodu 2. Rozhodnutia sú účinné dňom 

schválenia. Rozhodnutia AR PriF UK sú záväzné.  

(5) O termíne a programe rokovania sú členovia oboznámení najmenej 7 pracovných dní 

vopred. Materiály na rokovanie majú k dispozícii najmenej 5 pracovných dní vopred. 

(6)  Hlasovacie právo majú iba členovia, ktorí sú osobne prítomní na rokovaní AR PriF UK. 

Hlasovanie v zastúpení nie je prípustné. 

(7)  V odôvodnených prípadoch členovia AR PriF UK môžu prijímať rozhodnutia aj na základe 

písomného postupu pre prijatie rozhodnutia per rollam. O prijatí rozhodnutia na základe per 

rollam rozhodne predseda AR PriF UK. Na hlasovanie týmto spôsobom sa využíva 

elektronická pošta. Pripúšťa sa tiež rokovanie online formou. 

(8)  O každom rokovaní AR PriF UK sa spíše zápis, ktorý musí obsahovať: 

o dátum a miesto rokovania, 

o meno a priezvisko zapisovateľa, 

o program rokovania, 

o stručný a výstižný záznam prerokúvaných otázok a diskusie, 

o výsledky rokovania, výsledky hlasovania o návrhoch záverov, 

o výsledky prezencie (počet prítomných členov, mená ospravedlnených 

a neospravedlnených členov, mená prizvaných hostí), 

o prijaté uznesenia, 

o podpis zapisovateľa a predsedu. 
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Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Tento predpis nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom 1. júla 2021. 

 

V Bratislave dňa 30. júna 2021   

 

 

 

 

 

 

 

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. 

                                                                                                   dekan PriF UK 
 

 

 

 

 


