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Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (v texte ďalej „LF UK“) vydáva 

po prerokovaní v Akademickom senáte LF UK dňa 23. 2. 2021 a po schválení Vedeckou radou 

LF UK dňa 19. 3. 2021 v súlade s § 33 ods. 2 písm. f) v spojení s § 30 ods. 1 písm. b) zákona 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) tento vnútorný predpis 

„Rozhodnutie dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave, ktorou sa zriaďuje Dočasná 

akreditačná rada LF UK v Bratislave“. 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

 

(1) Dočasná akreditačná rada Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len 

„DAR LF UK“) je dočasným orgánom LF UK pre zabezpečenie hodnotenia nových 

predkladaných študijných programov v oblasti poskytovaného vysokoškolského 

vzdelávania na LF UK. 

 

(2) Hlavným poslaním DAR LF UK je transparentné, spravodlivé, odborne fundované, 

objektívne a nezávislé posúdenie a schvaľovanie študijných programov fakulty v zmysle 

Štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a 

Štandardov pre študijný program, uverejnených dňa 2. júla 2020 Slovenskou akreditačnou 

agentúrou pre vysoké školstvo (ďalej len „SAAVŠ“). 

 

(3) DAR LF UK je zriadená a menovaná rozhodnutím dekana fakulty a to s časovým 

obmedzením jej zriadenia do 1.4.2021. 

 

 

Čl. 2 

Pôsobnosť Dočasnej akreditačnej rady LF UK 

 

(1) Základnou úlohou  DAR LF UK je  kontrolovať a schvaľovať návrhy študijných programov 

podľa Štandardov pre študijný program. 

(2) Do pôsobnosti DAR LF UK  ďalej patrí  aj1: 

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, či študijné programy majú jasne špecifikovanú 

a komunikovanú kvalifikáciu nadobúdanú́ úspešným absolvovaním programu, ktorej 

úroveň̌ zodpovedá́ požiadavkám príslušného stupňa kvalifikačného rámca;  

d) posúdenie skutočnosti, či obsah a úroveň̌ kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické 

očakávania zamestnávateľov; 

e) posúdenie skutočnosti, či študijné́ programy majú́ jasne špecifikovaný́ profil 

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

vzdelávania, ktoré́ sú́ verifikovateľné́ a zodpovedajú́ poslaniu vysokej školy, 

príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného 

                                                 
1 V zmysle čl. 3 Štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.  
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študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov v ktorých ich absolventi 

získajú́ vysokoškolské́ vzdelanie;  

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

vzdelávanie s tvorivými činnosťami, pričom úroveň̌ a zameranie tvorivej činnosti 

zodpovedá́ stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania; posúdenie 

skutočnosti, že študijné́ programy poskytujú́ študentom prenositeľné spôsobilosti, 

ktoré́ ovplyvňujú́ osobný́ rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom 

kariérnom uplatnení́ a v živote ako aktívnych občanov v demokratických 

spoločnostiach.  

 

(3) Činnosť DAR LF UK sa riadi týmto predpisom, ale aj časovým a vecným harmonogramom, 

ktoré zabezpečujú  prerokovanie predložených študijných programov v zmysle zákona 

o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. 

 

Čl. 3 

Členstvo v Dočasnej akreditačnej rade LF UK 

 

(1) Členov DAR LF UK vymenúva a odvoláva dekan LF UK na základe návrhu členov Vedenia 

LF UK.  

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

pripravujú návrhy študijných programov.  

(3) Členmi DAR LF UK sú zástupcovia akademickej obce LF UK, zástupca zdravotníckeho 

zariadenia, zástupca zo zahraničia, zástupca študentov, poprípade iné osoby zodpovedné za 

zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania.  

(4) Predsedu a podpredsedu DAR LF UK si spomedzi seba zvolia jednotliví členovia na prvom 

zasadnutí. 

(5) Činnosť DAR LF UK riadi zvolený predseda, ktorého počas jeho neprítomnosti zastupuje 

ním poverený podpredseda DAR LF UK. Predseda DAR LF UK zodpovedá za dodržiavanie 

vecného a časového harmonogramu. 

(6) DAR UK má spravidla 8 členov, súčasťou DAR LF UK je aj tajomník, ktorý nemá 

hlasovacie právo. 

(7) Členstvo v DAR LF UK vzniká vymenovaním do funkcie a zaniká odvolaním z funkcie 

alebo zánikom DAR LF UK dňa 1.4.2021.  

 

Čl. 4 

Zasadnutia Dočasnej akreditačnej rady LF UK 

 

(1) Prvé zasadnutie DAR LF UK zvolá dekan LF UK. Na prvom zasadnutí dekan LF UK 

predloží DAR LF UK vecný a časový harmonogram akreditácie jednotlivých študijných 

programov. 
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(2) Ďalšie zasadnutie DAR LF UK následne podľa potreby zvolá jej predseda alebo z jeho 

poverenia podpredseda podľa časového a vecného harmonogramu. 

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

(4) Členovia DAR LF UK prijímajú rozhodnutia hlasovaním. Rozhodnutia sú účinné dňom 

schválenia. Rozhodnutia DAR LF UK sú záväzné. Nie je možné sa proti nim odvolať.  

(5) Podrobnosti o spôsobe rokovania si DAR LF UK upraví v rokovacom poriadku DAR LF 

UK. 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Tento predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia vo Vedeckej rade LF 

UK. 

 

 

 

V Bratislave 19. 3. 2021                                     Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS 

        dekan LF UK 
 

 

 

 

 


