Štatút Akreditačnej rady
Univerzity Komenského v Bratislave,
Fakulty telesnej výchovy a športu

Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu (ďalej len
FTVŠ UK) vydáva, na základe ustanovenia čl. 19, Vnútorného predpisu č. 23/2021 schváleného
Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Vnútorný systém zabezpečovania
kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, tento Štatút
Akreditačnej rady FTVŠ UK (ďalej len AR FTVŠ UK). Na základe rozhodnutia Vedeckej rady
FTVŠ UK zo dňa 09.12.2021 (Zápis z online zasadnutia Vedeckej rady FTVŠ UK č. 4/2021,
bod 3), bola bývalá Dočasná akreditačná rada FTVŠ UK zmenená na AR FTVŠ UK ako stály
orgán, s personálnym doplnením o ďalšieho odborníka z praxe.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Akreditačná rada FTVŠ UK (ďalej len AR FTVŠ UK) je stály orgán FTVŠ UK na
zabezpečovanie hodnotenia študijných programov vo všetkých stupňoch štúdia v oblasti
poskytovaného vzdelávania na FTVŠ UK.
(2) AR FTVŠ UK:
a) odborne, transparentne a objektívne posudzuje návrhy študijných programov navrhnuté
Komisiou na navrhovanie a monitorovanie študijných programov FTVŠ UK a so
správou k splneniu všetkých náležitosti ich predloží na prerokovanie a schválenie
Akreditačnej rade UK,
b) plní ďalšie súvisiace úlohy a realizuje ďalšie súvisiace činnosti ak tak stanoví niektorý
z vnútorných predpisov FTVŠ UK alebo UK.
(3) Pravidlá na navrhovanie, monitorovanie, schvaľovanie a rušenie študijných programov sú
súčasťou vnútorného systému kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania.
Čl. 2
AR FTVŠ UK
(1) AR FTVŠ UK na návrh Komisie na monitorovanie a navrhovanie študijných programov
FTVŠ UK navrhne AR UK schválenie alebo zrušenie študijného programu, pričom
schválenie študijného programu je podmienené dodržaním Štandardov pre študijný
program zverejnených Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo (ďalej len
SAAVŠ).
(2) AR FTVŠ UK posudzuje nasledovné stránky študijných programov predkladaných na
schválenie AR UK:
a) obsahová náplň a štruktúra študijného programu vrátane informačných listov
predmetov s jasne uvedenými výstupmi vzdelávania s afinitou k dosiahnutiu
vedomostí, zručností a kompetencií absolventa študijného programu,
b) profil absolventa študijného programu vo vzťahu k obsahu a štruktúre študijného
programu,
c) personálne zabezpečenie študijného programu,
d) materiálne a informačné zabezpečenie študijného programu,
e) opodstatnenosť nutnosti predkladať na schválenie študijný program vzhľadom na
požiadavky trhu práce a uplatniteľnosť absolventov,
f) previazanosť vzdelávania s tvorivými činnosťami, ktorých úroveň a zameranie
zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania,
g) poskytnutie prenositeľných spôsobilostí študentom s možnosťou ich využitia
v profesionálnej kariére i v aktívnom živote,
h) naplnenie sektorovo-špecifických požiadaviek zamestnávateľov.

(3) Študijné programy schvaľuje AR FTVŠ UK v súlade s čl. 3 Štandardov pre študijný
program SAAVŠ: „Študijný program je schválený v súlade s formalizovanými procesmi
vnútorného systému a je zaručené nezávislé, nezaujaté, objektívne, odborne fundované,
transparentné a spravodlivé posúdenie návrhu a schválenie študijného programu, do
ktorého sú zapojení študenti, zamestnávatelia a ďalšie zainteresované strany. Je zaručené,
že osoby posudzujúce a schvaľujúce študijný program sú iné ako osoby, ktoré pripravujú
návrh študijného programu.“1
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Čl. 3
Členstvo AR FTVŠ UK
Členov AR FTVŠ UK vymenúva a odvoláva dekan FTVŠ UK. Členovia AR FTVŠ UK sú
do funkcie menovaní na základe menovacieho dekrétu.
AR FTVŠ UK je zložená z predsedu a členov. Predseda i členovia AR FTVŠ UK sú
fundovaní odborníci v oblasti študijného odboru/študijných odborov, ktorých študijné
programy poskytuje FTVŠ UK. Majú spravidla skúsenosti v problematike akreditácie
študijných programov v predchádzajúcich obdobiach. Predseda i členovia DAR FTVŠ UK
sú:
a) najmenej traja bývalí alebo súčasní členovia akademickej obce FTVŠ UK,
b) jeden zahraničný člen z vysokej školy mimo Slovenskej republiky,
c) zástupca zamestnávateľov,
d) zástupca športovej praxe,
e) zástupca študentov.
Personálne zloženie AR FTVŠ UK je verejne prístupné na webovom sídle FTVŠ UK.
Dekan FTVŠ UK je zodpovedný, aby členstvo v DAR FTVŠ UK nebolo kombinované
s členstvom v Komisii na navrhovanie a schvaľovanie študijných programov FTVŠ UK.
Čl. 4
Zasadnutia a rokovanie AR FTVŠ UK
AR FTVŠ UK zasadá podľa potreby vzhľadom na povahu a charakter činností uvedených
v čl. 2 tohto štatútu.
Zasadnutia AR FTVŠ UK zvoláva predseda AR FTVŠ UK najmenej 3 dni vopred, pričom
členom súčasne pošle aj program a podklady na rokovanie, ak je nutné podklady mať.
Podklady sa posielajú spravidla v elektronickej forme. Zasadnutia AR FTVŠ UK sa konajú
v priestoroch FTVŠ UK prezenčne. V prípade potreby alebo nutnosti zvolá predseda AR
FTVŠ UK zasadnutie dištančne (online).
Keď predseda AR FTVŠ UK nemôže z objektívnych dôvodov zvolať zasadnutie alebo sa
na ňom zúčastniť, poverí zvolaním resp. vedením zasadnutia niektorého z členov.
AR FTVŠ UK je uznášaniaschopná, keď je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
AR FTVŠ UK prijíma rozhodnutia na základe hlasovania prítomných členov. V prípade
rovnosti počtu hlasov musí AR FTVŠ UK prijať konsenzuálne rozhodnutie. Predseda AR
FTVŠ UK môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť aj o hlasovaní per rollam.
Rozhodnutia AR FTVŠ UK sú záväzné, účinné odo dňa ich prijatia a nemožno sa proti nim
odvolať.
O rokovaní AR FTVŠ UK sa spisuje zápisnica obsahujúca:
a) dátum a miesto rokovania,
b) zoznam prítomných, ospravedlnených a pozvaných,

Čl. 3 Štandardov pre študijný program Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo z 2. júla 2020.

c)
d)
e)
f)
g)

program rokovania
stručný zápis prerokovanej problematiky a diskusie,
prijaté uznesenia a závery s výsledkami hlasovania,
meno zapisovateľa,
podpis predsedu.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia
(1) Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa 18.02.2022.
V Bratislave dňa 18.02.2022
prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.
dekan FTVŠ UK

