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Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Akreditačnej rady FSEV UK dňa 22.02.2022 

(online prostredníctvom aplikácie MS Teams) 
 
 
 
Prítomní: 
Zuzana Hozlárová – predsedníčka rady za študentov  
doc. Ing. Eduard Hozlár, CSc. 
Mgr. Danijela Jerotijevic, PhD. 
Mgr. Juraj Marušiak, PhD. 
Hana Bilíková - študentka 
Mgr. Zuzana Miškóciová (zastupujúca tajomníčka) 
 
Ospravedlnení:  
PhDr. Renáta Margitfalviová  
doc. Mgr. Mgr. Peter Spáč, PhD. 
 
 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Posúdenie zosúladenia študijných programov so štandardmi kvality a ich schvaľovanie 

2.1.bakalárske študijné programy  
2.1.1. aplikovaná ekonómia 
2.1.2. európske štúdiá  
2.1.3. mediamatika  
2.1.4. sociálna a pracovná psychológia 
2.1.5. sociálna a pracovná psychológia – anglický jazyk  

2.2. magisterské študijné programy  
2.2.1. aplikovaná ekonómia 
2.2.2. európske štúdiá  
2.2.3. európske štúdiá – anglický jazyk  
2.2.4. sociálna a pracovná psychológia 
2.2.5. verejná politika  

2.3. doktorandské študijné programy  
2.3.1. európske štúdiá a politiky – interná forma, slovenský a anglický jazyk  
2.3.2. európske štúdiá a politiky – externá forma, slovenský a anglický jazyk 
2.3.3. európske štúdiá a politiky – interná forma, anglický jazyk 
2.3.4. európske štúdiá a politiky – externá forma, anglický jazyk 

3. Schvaľovanie zmeny garantky pre magisterský stupeň štúdia v študijnom programe 
Európske štúdiá a Európske štúdiá v anglickom jazyku, ako aj v doktorandských programoch 
Európsky štúdiá a politiky na novú garantku 

4. Rôzne 
5. Záver zasadnutia 
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1. Otvorenie zasadnutia 

Predsedníčka AR FSEV UK otvorila zasadnutie rady, privítala jej členov a odprezentovala 
plánovaný program stretnutia. 

 
 
2. Posúdenie zosúladenia študijných programov so štandardmi kvality a ich schvaľovanie 

Rada prerokovala návrhy študijných programov, ktoré jej predložila komisia pre návrh a tvorbu 
študijných programov. Členom rady boli včas poskytnuté akreditačné spisy (v rozsahu : opis 
študijného programu, študijný plán, vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky 
zodpovedných osôb za študijný program, informačné listy predmetov, vnútornú hodnotiacu 
správu študijného programu a výstupy tvorivej činnosti zodpovedných osôb). AR posudzovala 
zosúladenie študijných programov so štandardmi kvality vysokoškolského vzdelávania. 
Členovia AR priebežne posielali predsedníčke AR hodnotenia študijných programov a svoje 
stanoviská k akreditácii, ktorá tieto zosumarizovala a predložila na hlasovanie spôsobom per-
rollam nasledovne: 
 
2.1.1.   AR FSEV UK prerokovala zosúladenie študijného programu Aplikovaná ekonómia, I. 
stupeň, študijný odbor Ekonómia a manažment, ktorý jej predložila komisia pre návrh a tvorbu 
študijného programu so štandardom kvality   
Členovia rady sa zhodli v názore, že program predložený na akreditáciu spĺňa požadované 
štandardy a odporúča ho predložiť na akreditáciu bez pripomienok. 
AR FSEV UK následne hlasovala o schválení návrhu študijného programu Aplikovaná ekonómia   
 
Uznesenie č. 1:  
AR FSEV UK schvaľuje návrh študijného programu Aplikovaná ekonómia prvého stupňa.  
 
2.1.2. AR FSEV UK prerokovala návrh študijného programu Európske štúdiá, I. stupeň, 
študijný odbor Politické vedy, ktorý jej predložila komisia pre návrh a tvorbu študijného 
programu.  
Členovia rady jednohlasne považujú predložený materiál na akreditáciu študijného programu 
Európske štúdiá za veľmi dobre spracovaný, po obsahovej stránke vysoko kvalitný a spĺňajúci 
všetky štandardy pre študijný program.  Členovia rady konštatovali, že nemajú pripomienky 
a odporúčajú ho predložiť na akreditáciu.  
AR FSEV UK následne hlasovala o schválení návrhu študijného programu Európske štúdiá   
 
AR FSEV UK schvaľuje návrh študijného programu Európske štúdiá prvého stupňa.  
 
2.1.3. AR FSEV UK prerokovala návrh študijného programu Mediamatika, I stupeň, študijný 
odbor Mediálne a komunikačné štúdiá, ktorý jej predložila komisia pre návrh a tvorbu študijného 
programu.  
Členovia rady skonštatovali, že predložený materiál na akreditáciu bakalárskemu programu 
Mediamatika obsahuje všetky požadované dokumenty, zároveň vysoko vyzdvihli vhodne 
zvolenú skladbu kurzov, ktoré kombinujú teoretickú prípravu i rozvoj zručností študentov. Za 
ďalší pozitívny bod bol považovaný aj dôraz na praktické uplatnenie absolventov, čo zaisťuje ako 
obsah kurzov, tak i povinnosť absolvovania odborných praxí.  AR FSEV UK na záver  vyjadrila 
jednohlasný súhlas s predložením návrhu bakalárskeho programu Mediamatika na akreditáciu. 
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AR FSEV UK následne hlasovala o schválení návrhu študijného programu Mediamatika  prvého 
stupňa. 

 
AR FSEV UK schvaľuje návrh študijného programu Mediamatika prvého stupňa.  
 
2.1.4. AR FSEV UK prerokovala návrh študijného programu Sociálna a pracovná psychológia, 
I. stupeň, študijný odbor Psychológia, ktorý jej predložila komisia pre návrh a tvorbu študijného 
programu.  
Členovia rady sa zhodli, že podklady pre akreditáciu sú veľmi dobre pripravené, reflektujú 
dlhodobú a premyslenú prípravu programu. Predložené podklady sú v súlade so štandardmi 
kvality. AR nemá k nim žiadne výhrady a navrhuje ich predloženie na akreditáciu. 
AR FSEV UK následne hlasovala o schválení návrhu študijného programu Sociálna a pracovná 
psychológia   
  
AR FSEV UK schvaľuje návrh študijného programu Sociálna a pracovná psychológia prvého 
stupňa.  
 
2.1.5. AR FSEV UK prerokovala návrh študijného programu Sociálna a pracovná psychológia 
v anglickom jazyku, I. stupeň, študijný odbor Psychológia, ktorý jej predložila komisia pre návrh 
a tvorbu študijného programu.  
Členovia rady sa aj v tomto prípade zhodli, že podklady pre akreditáciu sú veľmi dobre, 
premyslene pripravené.  Obsahujú požadované podklady a sú v súlade so štandardmi kvality. AR 
nemá k nim žiadne výhrady a navrhuje ich predloženie na akreditáciu. 
AR FSEV UK následne hlasovala o schválení návrhu študijného programu Sociálna a pracovná 
psychológia v anglickom jazyku   
  
AR FSEV UK schvaľuje návrh študijného programu Sociálna a pracovná psychológia v anglickom 
jazyku, I stupeň .  
 
2.2.1. AR FSEV UK prerokovala návrh študijného programu Aplikovaná ekonómia, II. stupeň, 
študijný odbor Ekonómia a manažment, ktorý jej predložila komisia pre návrh a tvorbu študijného 
programu.  
Členovia rady sa zhodli v názore, že program predložený na akreditáciu spĺňa požadované 
štandardy a odporúča ho predložiť na akreditáciu bez pripomienok. 
AR FSEV UK následne hlasovala o schválení návrhu študijného programu Aplikovaná ekonómia, 
II. stupeň   
 
AR FSEV UK schvaľuje návrh študijného programu Aplikovaná ekonómia, druhého stupňa.  
 
2.2.2. AR FSEV UK prerokovala návrh študijného programu Európske štúdiá, II. stupeň, študijný 
odbor Politické vedy, ktorý jej predložila komisia pre návrh a tvorbu študijného programu.  
Členovia rady sa zhodli v názore, že program predložený na akreditáciu spĺňa požadované 
štandardy a odporúča ho predložiť na akreditáciu bez pripomienok. 
AR FSEV UK následne hlasovala o schválení návrhu študijného programu Európske štúdiá, II. 
stupeň 
 
AR FSEV UK schvaľuje návrh študijného programu Európske štúdiá, druhého stupňa.  
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2.2.3. AR FSEV UK prerokovala návrh študijného programu Európske štúdiá v anglickom jazyku, 
II. stupeň, študijný odbor Politické vedy, ktorý jej predložila komisia pre návrh a tvorbu 
študijného programu.  
Členovia rady sa zhodli v názore, že program predložený na akreditáciu spĺňa požadované 
štandardy a odporúča ho predložiť na akreditáciu bez pripomienok. 
AR FSEV UK následne hlasovala o schválení návrhu študijného programu Európske štúdiá 
v anglickom jazyku, II. stupeň 
 
AR FSEV UK schvaľuje návrh študijného programu Európske štúdiá v anglickom jazyku, druhého 
stupňa.  
 
 
2.2.5. AR FSEV UK prerokovala návrh študijného programu Verejná politika, II. stupeň, študijný 
odbor Politické vedy, ktorý jej predložila komisia pre návrh a tvorbu študijného programu.  
Členovia rady sa zhodli v názore, že program predložený na akreditáciu spĺňa požadované 
štandardy a odporúča ho predložiť na akreditáciu bez pripomienok. 
AR FSEV UK následne hlasovala o schválení návrhu študijného programu Verejná politika, II. 
stupeň 
 
AR FSEV UK schvaľuje návrh študijného programu Verejná politika, druhého stupňa.  
 
2.3.1. AR FSEV UK prerokovala návrh študijného programu Európske štúdiá a politiky ( interná 
forma), III. stupeň, študijný odbor Politické vedy, ktorý jej predložila komisia pre návrh a tvorbu 
študijného programu.  
Členovia rady sa zhodli v názore, že program predložený na akreditáciu spĺňa požadované 
štandardy a odporúča ho predložiť na akreditáciu bez pripomienok. 
AR FSEV UK následne hlasovala o schválení návrhu študijného programu Európske štúdiá 
a politiky, III. stupeň 
 
AR FSEV UK schvaľuje návrh študijného programu Európske štúdiá a politiky, tretieho stupňa.  
 
2.3.2. AR FSEV UK prerokovala návrh študijného programu Európske štúdiá a politiky ( externá 
forma), III. stupeň, študijný odbor Politické vedy, ktorý jej predložila komisia pre návrh a tvorbu 
študijného programu.  
Členovia rady sa zhodli v názore, že program predložený na akreditáciu spĺňa požadované 
štandardy a odporúča ho predložiť na akreditáciu bez pripomienok. 
AR FSEV UK následne hlasovala o schválení návrhu študijného programu Európske štúdiá 
a politiky, III. stupeň 
 
AR FSEV UK schvaľuje návrh študijného programu Európske štúdiá a politiky, tretieho stupňa, 
externá forma.  
 
2.3.3. AR FSEV UK prerokovala návrh študijného programu Európske štúdiá a politiky v 
anglickom jazyku  ( interná forma), III. stupeň, študijný odbor Politické vedy, ktorý jej predložila 
komisia pre návrh a tvorbu študijného programu.  
Členovia rady sa zhodli v názore, že program predložený na akreditáciu spĺňa požadované 
štandardy a odporúča ho predložiť na akreditáciu bez pripomienok. 



 

Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta sociálnych  
a ekonomických vied 

Mlynské luhy <  
=>? @A  Bratislava 

Akreditačná rada FSEV UK 

 

 

 

 

www.uniba.sk 

 

AR FSEV UK následne hlasovala o schválení návrhu študijného programu Európske štúdiá 
a politiky v anglickom jazyku, III. stupeň 
 
 
AR FSEV UK schvaľuje návrh študijného programu Európske štúdiá a politiky v anglickom jazyku, 
tretieho stupňa.  
 
2.3.4. AR FSEV UK prerokovala návrh študijného programu Európske štúdiá a politiky v 
anglickom jazyku  (externá forma), III. stupeň, študijný odbor Politické vedy, ktorý jej predložila 
komisia pre návrh a tvorbu študijného programu.  
Členovia rady sa zhodli v názore, že program predložený na akreditáciu spĺňa požadované 
štandardy a odporúča ho predložiť na akreditáciu bez pripomienok. 
AR FSEV UK následne hlasovala o schválení návrhu študijného programu Európske štúdiá 
a politiky v anglickom jazyku, III. stupeň 
 

AR FSEV UK schvaľuje návrh študijného programu Európske štúdiá a politiky v anglickom jazyku, 
tretieho stupňa, externá forma.  
Hlasovanie o uznesení:  
za – 5/ proti – 0 / zdržal sa – 0 – uznesenie bolo schválené 
 
Uznesenie č.2: 
2.2.4. AR FSEV UK prerokovala návrh študijného programu Sociálna a pracovná psychológia, 
II. stupeň, študijný odbor Psychológia, ktorý jej predložila komisia pre návrh a tvorbu študijného 
programu.  
Členovia rady sa zhodli v názore, že program predložený na akreditáciu spĺňa požadované 
štandardy a odporúča ho predložiť na akreditáciu bez pripomienok. 
AR FSEV UK následne hlasovala o schválení návrhu študijného programu Sociálna a pracovná 
psychológia, II. stupeň 
 
AR FSEV UK schvaľuje návrh študijného programu Sociálna a pracovná psychológia, druhého 
stupňa.  
Hlasovanie o uznesení:  

za – 4/ proti – / zdržal sa – 1 – uznesenie bolo schválené 
 

 
3. Schvaľovanie zmeny garantky pre magisterský stupeň štúdia v študijnom programe 

Európske štúdiá a Európske štúdiá v anglickom jazyku, ako aj v doktorandských programoch 
Európsky štúdiá a politiky na novú garantku. 
AR FSEV UK prerokovala žiadosť o zmenu garanta.  Zmena sa týka študijných programov :  
európske štúdiá – magisterský študijný program  
európske štúdiá – magisterský študijný program v anglickom jazyku  
európske štúdiá a politiky – doktorandský št. program interná forma, slovenský a anglický jazyk  
európske štúdiá a politiky – doktorandský št. program externá forma, slovenský a anglický jazyk 
európske štúdiá a politiky – doktorandský št. program interná forma, anglický jazyk 
európske štúdiá a politiky – doktorandský št. program externá forma, anglický jazyk 
pričom doterajšieho garanta št. programov prof. S. Saxonberga vzhľadom na ukončenie jeho 
pracovného pomeru  k 31.12.2021, a požiadavku zmeny garanta najneskôr do 3 mesiacov od 
skončenia pracovného pomeru predchádzajúceho garanta (t.j. do 31.3.2022) by nahradila nová 
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garantka, doc. PhDr. JUDr. Luciu Mokrú, PhD..  Doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD. doteraz 
zastávala pozíciu spolugarantky v uvedených študijných programoch a od 1.1.2022 je na 
funkčnom mieste profesorky, čím spĺňa požiadavky pre garantovanie študijných programov.  
 
Hlasovanie o zmene garanta   
Uznesenie č. 3:  
AR FSEV UK schvaľuje zmenu garanta študijných programov európske štúdiá, II. stupeň,  
európske štúdiá v anglickom jazyku, II. stupeň, európske štúdiá a politiky, III. stupeň , interná 
forma,  európske štúdiá a politiky, III. stupeň, externá forma, európske štúdiá a politiky 
v anglickom jazyku, III. stupeň, interná forma, európske štúdiá a politiky v anglickom jazyku, III. 
stupeň, externá forma. Novým garantom je doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD. 
 
Hlasovanie o uznesení:  
za – 5 / proti – 0 / zdržal sa – 0 – uznesenie bolo schválené 
 

4. Rôzne 
 

5. Záver zasadnutia 
Predsedníčka AR FSEV UK poďakovala členom rady za ich operatívny prístup k plánovanému 
programu zasadnutia, za čas ktorý k jednotlivým bodom programu venovali a zasadnutie 
ukončila. 
 
 

 
Zapísala: Mgr. Z. Miškóciová  
Schválila: Zuzana Hozlárová  
 
 

 
    Zuzana Hozlárová 
predsedníčka AR FSEV UK  

 
 

 

 


