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Dekanka Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine (ďalej 
len „JLF UK“ alebo „fakulta“), vydáva po prerokovaní vo Vedení JLF UK dňa 22. februára 
2022, vo Vedeckej rade JLF UK dňa 10. marca 2022, v Akademickom senáte JLF UK dňa 14. 
marca 2022, v súlade s čl. 22 ods. 2 písm. j) Štatútu Jesseniovej lekárskej fakulty UK 
v Martine, v súlade s § 33 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 v znení neskorších predpisov 
a v súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 
vzdelávania v platnom znení a v súlade s vnútorným predpisom UK č. 23/2021 Vnútorný 
systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v 
Bratislave tento 
 

Štatút Akreditačnej rady Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 
 

ktorým sa upravuje pôsobnosť Akreditačnej rady JLF UK a podrobnosti jej rokovania. 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

Akreditačná rada JLF UK (ďalej len „AR JLF UK“ alebo „rada“) je stálym orgánom JLF UK pre 
posudzovanie a schvaľovanie nových študijných programov a úpravy existujúcich študijných 
programov JLF UK v oblasti poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na JLF UK v 
zmysle Štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 
vzdelávania a Štandardov pre študijný program uverejnených 2. júla 2020 Slovenskou 
akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo (ďalej len „SAAVŠ“). 
 

Čl. 2  
Pôsobnosť Akreditačnej rady JLF UK 

1) Základnou úlohou AR JLF UK je posudzovať a schvaľovať návrhy študijných programov 
a úpravy existujúcich študijných programov podľa Štandardov pre študijný program.1  

2) K podrobným úlohám AR JLF UK patrí najmä: 
a) transparentné, spravodlivé, odborne fundované, objektívne a nezávislé posúdenie a 

schvaľovanie študijného programu, v ktorom je zamedzený konflikt záujmov a 
možná zaujatosť; 

b) posúdenie súladu študijného programu so Štandardmi pre študijný program SAAVŠ; 
c) posúdenie skutočnosti, či študijný program má jasne špecifikovanú a komunikovanú 

kvalifikáciu nadobúdanú úspešným absolvovaním programu, ktorej úroveň 
zodpovedá požiadavkám príslušného stupňa kvalifikačného rámca; 

d) posúdenie skutočnosti, či obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické 
očakávania zamestnávateľov; 

e) posúdenie skutočnosti, či študijný program má 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 

                                                 
1 čl. 3 Štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania   
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kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo 
kombinácie študijných odborov, v ktorých ich absolventi získajú vysokoškolské 
vzdelanie; 

f) posúdenie skutočnosti, či je v študijnom programe jednoznačne previazané 
vzdelávanie s tvorivými činnosťami, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti 
zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania; 

g) posúdenie skutočnosti, že študijný program poskytuje študentom spôsobilosti, ktoré 
ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom 
uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach. 

3) Činnosť AR JLF UK sa riadi týmto predpisom a vnútorným predpisom č. 21/2021 
Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity 
Komenského v Bratislave, ktoré zabezpečujú včasné prerokovanie predložených 
študijných programov v zmysle zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 
vzdelávania. 

 
Čl. 3  

Členstvo v Akreditačnej rade JLF UK 
 
1) AR JLF UK má spravidla 6 členov, pričom pri ich výbere sa postupuje podľa čl. 19 ods. 6 

VP UK č. 23/2021 a čl. 3, ods. 2, 3 a 4 tohto vnútorného predpisu. 
2) Členov AR JLF UK vymenúva a odvoláva dekan JLF UK po prerokovaní v AS JLF UK a po 

schválení Vedeckou radou JLF UK. Návrhy na členov AR JLF UK musia zohľadňovať 
kritériá uvedené v ods. 3 a 4, ktorých cieľom je zamedziť možnému konfliktu záujmov a 
zaujatosti.  

3) Osoby posudzujúce a schvaľujúce študijné programy musia byť iné ako osoby, ktoré 
pripravujú návrhy študijných programov. Členom Akreditačnej rady JLF UK nesmie byť 
dekan fakulty, prodekan fakulty, ani člen Akreditačnej rady UK. V prípade, že je člen 
Akreditačnej rady JLF UK zároveň členom Rady študijného programu, postupuje sa 
podľa čl. 19, ods.4 VP UK č. 23/2021. 

4) Členmi rady sú zástupcovia akademickej obce JLF UK, minimálne jeden zástupca 
zamestnávateľov, minimálne jeden zástupca študentov, prípadne iné osoby zodpovedné 
za zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania. Členom rady musí byť aj 
zástupca zo zahraničia2. 

5) Predsedu a podpredsedu rady si spomedzi seba zvolia jej členovia na jej prvom 
zasadnutí. 

6) Zasadnutie AR JLF UK vedie zvolený predseda rady, ktorého počas jeho neprítomnosti 
zastupuje podpredseda rady. Predseda rady zodpovedá za dodržiavanie lehôt ako aj za  
dodržiavanie postupu pri posudzovaní a schvaľovaní návrhov študijných programov 
podľa čl. 4 a 5. 
 

                                                 
2 Čl. 19 ods. 6 písm. c) VP UK č. 23/2021 
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7) AR JLF UK môže mať tajomníka určeného dekanom, ktorý nie je členom rady a nemá 

hlasovacie právo. Tajomník administratívne zabezpečuje činnosť AR JLF UK. 
8) Členstvo v AR JLF UK vzniká vymenovaním do funkcie a zaniká odvolaním z funkcie 

alebo uplynutím funkčného obdobia. Funkčné obdobie členov rady je najviac štvorročné.  
 

Čl. 4  
Predkladanie návrhov Akreditačnej rade JLF UK 

 
1) Návrhy študijných programov predkladá rade dekan, spravidla raz ročne.  
2) Každý návrh na študijný program je bezodkladne priradený predsedom rady spravidla 

dvom členom rady na posúdenie.  
3) Určení členovia rady sa k návrhu študijného programu vyjadria do 14 dní od zaslania 

návrhu študijného programu na posúdenie. Ich vyjadrenie obsahuje: 
a) súhlas s navrhnutým študijným programom, 
b) nesúhlas s navrhnutým študijným programom, alebo  
c) návrh úpravy študijného programu.  

4) Svoje vyjadrenie k študijnému programu oznamujú členovia rady predsedovi rady a 
dekanovi fakulty. Ak vyjadrenie členov rady obsahuje návrh na úpravu študijného 
programu, upravený študijný program sa rade predloží na opätovné posúdenie, pričom 
sa opäť postupuje podľa predchádzajúcich viet. Vyjadrenie členov rady, ktorí 
posudzovali študijný program, môže byť podkladom pre formuláciu uznesenia rady, o 
ktorom rada hlasuje podľa čl. 5.  

 
Čl. 5  

Rokovanie Akreditačnej rady JLF UK 
 
1) Prvé zasadnutie AR JLF UK zvoláva dekan JLF UK.  
2) Ďalšie zasadnutie AR JLF UK zvoláva podľa potreby jej predseda alebo na základe jeho 

poverenia podpredseda. Zasadnutie sa zvoláva najneskôr do 10 dní od doručenia 
vyjadrení určených členov rady podľa čl. 4 k predloženému návrhu študijného programu 
alebo návrhu úpravy študijného programu dekanom fakulty. Pozvánka na zasadnutie je 
distribuovaná spolu s návrhom programu zasadnutia najmenej 7 dní pred zasadnutím, 
spravidla elektronickou poštou. V prípade potreby je možné zvolať zasadnutie aj 
v kratšom čase. 

3) Rokovanie AR JLF UK sa koná spravidla prezenčne. V prípade potreby je možné ho 
realizovať aj dištančne, resp. hybridným spôsobom (v takom prípade môže predseda AR 
JLF UK požiadať o technické zabezpečenie dištančného alebo hybridného zasadnutia 
Ústav informačných technológií JLF UK). 

4) Zasadnutie AR JLF UK vedie jej predseda alebo podpredseda, ak ho predseda vedením 
zasadnutia poverí. Prvé zasadnutie AR JLF UK vedie dekan až do zvolenia predsedu 
rady.  
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5) Predseda môže na zasadnutie AR JLF UK prizvať ďalšie osoby (dekana, prodekana, 

garanta študijného programu, a pod.), alebo si môže k prerokúvanej otázke vyžiadať 
stanovisko orgánu fakulty alebo vedúceho jej pracoviska, resp. súčasti. 

6) Na zasadnutí AR JLF UK sa zúčastňuje tajomník rady, ktorý zabezpečuje administratívne 
činnosti. Tajomník, člen AR JLF UK, ak je zároveň členom Rady študijného programu, 
ktorý sa prerokúva, ani prizvané osoby podľa ods. 5 nemajú hlasovacie právo. 

7) O rokovaní a výsledkoch rozhodovania AR JLF UK sa vyhotovuje písomný záznam. 
Písomný záznam obsahuje najmä formuláciu osobitného uznesenia o každom 
schvaľovanom študijnom programe a výsledku hlasovania o uznesení. Pri príprave 
uznesenia sa môže vychádzať z vyjadrení určených členov rady (podľa čl. 4), ktorí 
posudzovali príslušný návrh na študijný program. Záznam sa zasiela členom AR JLF UK a 
dekanovi fakulty. Dekan fakulty odovzdáva písomný záznam do registratúry fakulty. 

8) AR JLF UK je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej 
členov. 

9) AR JLF UK prijíma rozhodnutia verejným hlasovaním. Na prijatie uznesenia je potrebný 
súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov rady. Rozhodnutia sú účinné dňom ich 
schválenia. 

10) AR JLF UK môže o uzneseniach na žiadosť predsedu rady hlasovať formou per rollam. Pri 
hlasovaní formou per rollam predseda rady zašle návrh uznesenia všetkým členom rady, 
určí spôsob úpravy hlasovacieho lístku a spôsob jeho doručenia. V návrhu uznesenia sa 
uvedie termín (dátum a hodina) ukončenia hlasovania. Platnosť hlasovacieho lístku je 
podmienená jeho úpravou a doručením stanoveným spôsobom (aj elektronicky) a do 
stanoveného termínu. 

11) Návrh uznesenia, o ktorom sa hlasovalo formou per rollam, je schválený, ak zaň 
hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov AR JLF UK platným hlasovacím lístkom. 
Deň ukončenia hlasovania je dňom schválenia návrhu uznesenia. V deň schválenia 
nadobúda uznesenie platnosť a účinnosť, ak v návrhu uznesenia nie je určené inak.  

12) Rozhodnutia AR JLF UK sú záväzné a nie je možné sa proti nim odvolať. 
 

Čl. 6  
Záverečné ustanovenia 

 
Nadobudnutím účinnosti tohto vnútorného predpisu sa ruší platnosť a účinnosť vnútorného 
predpisu č. 9/2021 Štatút Akreditačnej rady Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. 
 
Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť dňom schválenia a účinnosť dňa 15. marca 2022. 
 
 
 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 
dekanka JLF UK 


