
Zápis 
zo 100. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 

konaného 5. – 6. apríla  2017 v Bratislave 

Účasť 
 

1. Členovia AK 
Prítomní: M. Cagala, L. Čarný, M. Fendek, M. Fikar, Ľ. Fišera, M. Gbúrová,  

 J. Holeček, R. Hindls, D. Ježová, V. Kupec, M. Líška, P. Markoš, J. Mihok,  

 V. Patráš, G. Petrová, I. Šimovček, J. Škvarenina, M. Urban, J. Vilček.  

Neprítomní:  A. Dukát, V. Nečas. 

 

2. Hostia 

Rudolf Kropil, prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) 

Martin Putala, Mariana Sirotová, predseda a podpredsedníčka Rady vysokých škôl (RVŠ)  

Bálint Lovász, predseda Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) 

Adrian Kiss, zástupca ŠRVŠ 

Jozef Jurkovič, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR (SVŠ) 

Zuzana Brčáková, odbor vysokoškolského vzdelávania SVŠ   

 

Program 

1. Otvorenie, schválenie návrhu programu, kontrola uznesení 

2. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) a b) - študijné programy 

3. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. c) – habilitačné konanie a vymenúvacie konanie 

4. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. d) – zmena názvu fakulty verejnej vysokej školy  

4.1 Zmena názvu Hutníckej fakulty TUKE na Fakultu materiálov, metalurgie a recyklácie 

TUKE (žiadosť č.14/2017-AK, predkladá M. Cagala) 

5. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. f) – zmena v sústave študijných odborov 

5.1 Zmena v sústave študijných odborov - zmena opisu študijného odboru  3.1.16. sociálne 

služby a poradenstvo (žiadosť č.16/2017-AK, predkladá M. Gbúrová) 

5.2 Zmena v sústave študijných odborov - zmena opisu študijného odboru  3.4.1. právo   

(žiadosť č.113/2017-AK, predkladá I. Šimovček) 

6. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. g) – overovanie splnenia kritérií  

(žiadosť č. 465_16/AK, 1/2017-AK, predkladajú príslušní predsedovia stálych PS)  

7. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 8 a 9, § 85 ods. 2 - správy na odstránenie 

nedostatkov predložené vysokými školami  
7.1 Študijné programy  

7.2 Habilitačné konanie a vymenúvacie konanie  

  7.3 Začlenenie vysokej školy  

(žiadosť č.  405_16/AK UJS – M. Fendek, č. 425_16/AK SZU – D. Ježová) 

8. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 12 – zmena študijného programu, resp.  

zmena HVK 

9. Vyjadrenie AK podľa § 84 ods. 4 písm. a) až f) – komplexná akreditácia 

9.1 Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s., ČR   

(I. Šimovček)  

9.2 Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove  

 (M. Gbúrová) 

10. Špičkové tímy, prehľad spracovaných žiadostí z 2. výzvy (predkladá M. Urban) 

11. Rozličné 

11.1 Zmeny v stálych a dočasných PS  

11.2 Iné 
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K bodu 1  
Zasadnutie otvoril a viedol predseda Ľubor Fišera. V úvode privítal členov AK a prítomných  

hostí. Ďalej oznámil, že  zo zasadnutia sa ospravedlnili dvaja členovia, A. Dukát a V. Nečas 

(účasť na zahraničnej služobnej ceste) a  AK je uznášaniaschopná. Nasledovalo schválenie 

návrhu programu. Návrh bol prijatý jednomyseľne a zasadnutie pokračovalo kontrolou uznesení. 

Tajomníčka AK skonštatovala, že všetky uznesenia z 99. ZAK boli splnené a pripomenula, že je 

potrebné doriešiť administratívne ukončenie členstva  AK v medzinárodnej organizácii 

INQAAHE v zmysle prijatých záverov na 95. ZAK (č. uznesenia 95.9.4). Po kontrole uznesení 

predseda AK stručne informoval o stretnutí zástupcov AK (Ľ. Fišera, J. Holeček a V. Patráš) 

s GR SVŠ J. Jurkovičom a jeho tímom k návrhu nového zákona o zabezpečení kvality 

vysokoškolského vzdelávania a návrhu novely zákona o vysokých školách. Stretnutie sa 

uskutočnilo 3. 3. 2017 a zástupcovia AK na ňom predniesli  všetky pripomienky, ktoré predložili 

k obidvom materiálom členovia AK. GR SVŠ J. Jurkovič, ktorý sa zúčastnil časti rokovania, 

zhodnotil spôsob zapracovania pripomienok od členov AK, s ktorým však členovia vyjadrili 

značnú nespokojnosť. V závere vystúpenia ešte informoval o zvolaní ďalšieho okrúhleho stola do 

divadla Aréna v Bratislave  na 8. 4. 2017, na ktoré sú členovia AK pozvaní. Časti zasadnutia sa 

zúčastnili aj zástupcovia reprezentácie vysokých škôl, ktorí  v krátkosti informovali o reakciách 

na  dokument „Učiace sa Slovensko“.  

 

K bodu 2 

Uznesenie 100.2.1 
a) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy a podľa § 83 ods. 1 

citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR priznať právo udeľovať absolventom príslušného 

študijného programu zodpovedajúci akademický titul takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

b) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy a podľa § 83 ods. 9 

citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR nepriznať právo, resp. zamietnuť  žiadosť 

udeľovať absolventom príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul 

takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

 

Akreditačná komisia sa v rámci 100. ZAK  zoberala aj dvoma  žiadosťami ministra školstva P. 

Plavčana, ktorými  AK vrátil v súlade s § 82 ods. 8 zákona o vysokých školách vyjadrenia z 98. 

ZAK na ich dopracovanie alebo na prijatie nových vyjadrení.  

V prvom prípade išlo o  žiadosť MŠVVaŠ SR č. 2017-722/1409:1-sekr. zo dňa 30. 1. 2017  a 

vyjadrenie AK k doktorandskému študijnému programu didaktika technických profesijných 

predmetov (denná aj externá forma štúdia) z Vysokej školy Dubnický technologický inštitút  (v 

skratke „VŠ DTI“). V tomto prípade ide už o opätovnú požiadavku ministra (prvýkrát bol 

študijný program posudzovaný na 95. ZAK).   

V druhom prípade išlo o žiadosť č. 2017-234/2127:2-15A0 zo dňa 8. 3. 2017 (AK doručená 23. 

3. 2017) a vrátenie vyjadrenia k správe na odstránenie nedostatkov v magisterskom študijnom 

programe mediálne štúdia uskutočňovaného v dennej aj externej forme na Akadémii médií, 

odbornej vysokej škole mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave (v skratke 

„AMMMK“), ktorú vysoká škola predložila MŠVVaŠ SR v júni 2016.  Po rozprave k vyššie 

uvedeným žiadostiam  Akreditačná komisia prijala nasledujúce uznesenia. 
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Uznesenie 100.2.2 
a) Akreditačná komisia  v súvislosti so žiadosťou ministra školstva (č. žiadosti 23/2017-AK ) 

dopracovala odôvodnenie vyjadrenia k žiadosti VŠ  DTI takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

b) Akreditačná komisia  v súvislosti so žiadosťou ministra školstva (č. žiadosti 112/2017-AK ) 

ustanovila dočasnú pracovnú skupinu v zložení V. Patráš  (predseda), L. Čarný, P. Markoš,  

J. Škvarenina, Ľ. Fišera, H. Hrehová (členka stálej PS pre OV 2), ktorá dňa 3. 5. 2017 

uskutoční návštevu Akadémie médií, odbornej vysokej školy mediálnej a marketingovej 

komunikácie v Bratislave, počas ktorej overí podklady uvedené v správe o prijatých 

opatreniach z 21. 6. 2016.   

 

Uznesenie 100.2.3 
Akreditačná komisia na základe oznámenia nevysokoškolskej inštitúcie Jazykovedného ústavu 

Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave o dovŕšení vekovej hranice garanta  pre študijný odbor 

2.1.27. slovenský jazyk a literatúra, v rámci ktorého sa podieľa na uskutočňovaní 

doktorandského študijného programu v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity 

Komenského v Bratislave, iniciuje v súlade s § 83 ods. 12 zákona o vysokých školách 

akreditáciu  príslušnej činnosti. 

 

K bodu 3 

Uznesenie 100.3.1 
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na 

vymenúvanie profesorov a podľa § 83 ods. 3 citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR priznať 

právo uskutočňovať tieto konania v príslušnom študijnom odbore takto: (pozri prílohu 

k uzneseniu). 

 

K bodu 4 

Uznesenie 100.4.1 
Akreditačná komisia posúdila podľa § 82 ods. 2 písm. d) platného zákona o vysokých školách 

 č. 131/2002 Z. z. žiadosť Technickej univerzity v Košiciach (č. 14/2017-AK) o zmenu názvu 

Hutníckej fakulty a vyjadruje súhlas s jej premenovaním na Fakultu materiálov, metalurgie  

a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. 
 

K bodu 5 
 

5.1 Návrh na zmenu v sústave študijných odborov 

zmena opisu  študijného odboru  3.1.16. sociálne služby a poradenstvo 

Predmetný návrh na zmenu v sústave študijných odborov  predložila predsedníčka stálej PS pre 

oblasť výskumu 6. spoločenské a behaviorálne vedy M. Gbúrová, do ktorej predmetný študijný 

odbor patrí. V rozprave, ktorá nasledovala po uvedení problematiky, boli vznesené viaceré 

opodstatnené  pripomienky týkajúce sa najmä  príbuznosti študijného odboru pedagogika.  

Z  pripomienok, ktoré uviedla  predsedníčka stálej PS  pre oblasť výskumu 1. pedagogické vedy 

G. Petrová vyplynuli následne aj pripomienky týkajúce sa pomenovania nosných tém jadra 

znalostí opisu, s ktorými sa stotožnila väčšina členov AK. Po skončení rozpravy bolo preto 

prijaté nasledujúce uznesenie.  
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Uznesenie 100.5.1 
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

posúdila návrh MŠVVaŠ SR (žiadosť č. 16/2017-AK) na zmenu v sústave študijných odborov, 

ktorou je zmena opisu študijného odboru 3.1.16 sociálne služby a poradenstvo predloženého 

Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave a odporúča ho schváliť až po zapracovaní pripomienok 

členov AK: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

5.2 Návrh na zmenu v sústave študijných odborov 

 zmena opisu študijného odboru 3.4.1. právo   

  

Uznesenie 100.5.2 
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

posúdila návrh Univerzity Komenského v Bratislave na zmenu opisu študijného odboru 3.4.1. 

právo, ktorý jej MŠVVaŠ SR postúpilo 24. 03. 2017 listom č. 2017-4862/13073:2-15A0 (žiadosť 

č.113/2017-AK) spolu s pripomienkami doručenými ministerstvu po jeho zverejnení na webovom 

sídle ministerstva. Akreditačná komisia vyjadruje s návrhom súhlas a z predložených 

pripomienok navrhuje akceptovať iba pripomienku o zaradení študijného odboru 8.3.1. ochrana 

osôb a majetku ako ďalšieho príbuzného študijného odboru v časti f) Vymedzenie príbuzných 

študijných odborov a rozdielov medzi nimi s odôvodnením, že jadro a väčšina predmetov tohto 

študijného odboru sú predmety právne (teoretické alebo aplikované) so zameraním na postup 

orgánov činných v trestnom konaní, najmä v rámci prípravného konania pri odhaľovaní 

jednotlivých druhov trestnej činnosti. 

 

K bodu 6 
Na základe žiadostí MŠVVaŠ SR (č. 465_16/AK, 1/2017-AK, 79/2017-AK) príslušné stále PS 

overovali na daných vysokých školách splnenie kritérií na vymenúvacie konanie prijaté v súlade 

s § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. K výsledkom overovania AK 

prijala nasledujúce uznesenie. 

 

Uznesenie 100.6.1 
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. overila splnenie 

kritérií na vymenúvacie konanie v predmetných študijných odboroch na daných vysokých 

školách takto: (pozri prílohu k uzneseniu).  

 

K bodu 7 
7. 1 Študijné programy 

 

Uznesenie 100.7.1 
a) Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách overila 

výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných 

programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie priznaných práv, resp. 

opätovne priznať právo s časovým obmedzením takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

b) Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách overila 

výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných 

programoch a odporúča MŠVVaŠ SR obnoviť platnosť priznaných práv takto: (pozri prílohu 

k uzneseniu). 

c) Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách overila 

výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných 
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programoch a odporúča MŠVVaŠ SR odňať priznané právo takto: (pozri prílohu 

k uzneseniu). 

 

7.2 Habilitačné konanie a vymenúvacie konanie 

Uznesenie 100.7.2 
a) Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách overila 

výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných 

odboroch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie priznaných práv, resp. 

opätovne priznať právo s časovým obmedzením takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

b) Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách overila 

výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných 

odboroch a odporúča MŠVVaŠ SR obnoviť platnosť priznaných práv takto: (pozri prílohu 

k uzneseniu). 

c) Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách overila 

výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných 

odboroch a odporúča MŠVVaŠ SR odňať priznané právo takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

7.3 Začlenenie vysokej školy 

 

Uznesenie 100.7.3a 
Akreditačná komisia v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 131/2002 o vysokých školách  zabezpečila 

overenie výsledku prijatých opatrení (č. žiadosti 405_16/AK) Univerzitou J. Selyeho so sídlom v 

Komárne (pozri prílohu k uzneseniu) a konštatuje, že vysoká škola prijala dostatočné opatrenia 

na odstránenie nedostatkov v kritériu KZU-3 z komplexnej akreditácie. Akreditačná komisia 

odporúča MŠVVaŠ SR ponechať doterajšie začlenenie tejto vysokej školy, t. j. univerzitná 

vysoká škola.  

 

Uznesenie 100.7.3b 
Akreditačná komisia v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 131/2002 o vysokých školách zabezpečila 

overenie výsledku prijatých opatrení (č. žiadosti 425_16/AK) Slovenskou zdravotníckou 

univerzitou v Bratislave (pozri prílohu k uzneseniu) a konštatuje, že vysoká škola prijala 

dostatočné opatrenia  na odstránenie nedostatkov v kritériu KZU-2 z komplexnej akreditácie. 

Akreditačná komisia odporúča MŠVVaŠ SR ponechať doterajšie začlenenie tejto vysokej školy, 

t. j. univerzitná vysoká škola.  

 

K bodu 8 

Uznesenie 100.8.1 
a) Akreditačná komisia posúdila v súlade s § 83 ods. 12 platného zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách zmeny oznámené vysokými školami v poskytovaní akreditovaných 

študijných programov a študijných odborov, na ktoré majú vysoké školy priznané právo 

uskutočňovať habilitačné konanie a vymenúvacie konanie a akceptuje navrhnuté zmeny takto: 

(pozri prílohu k uzneseniu). 

b) Akreditačná komisia pri vyhodnocovaní zmien oznámených Technickou univerzitou 

v Košiciach na Leteckej fakulte v študijnom odbore 5.2.13. elektronika v prípade priznaných 

práv na habilitačné konanie a vymenúvacie konanie zistila, že jeden zo spolugarantov nespĺňa 

všetky kritériá a preto v súlade s § 83 ods. 12 zákona o vysokých školách iniciuje akreditáciu 

habilitačného konania a vymenúvacieho konania v študijnom odbore 5.2.13. elektronika. 
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K bodu 9 
 

9.1 Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s., ČR 

(VŠMVV, č. žiadosti 98_16/AK) 

 

Rokovanie sa uskutočnilo za prítomnosti rektora VŠMVV doc. PhDr. Václava Soukupa, CSc. 

a zástupcu riaditeľa Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu VŠMVV v Bratislave PhDr. 

Mariána Děda, PhD. V úvode rozpravy predniesol návrh hodnotiacej správy z komplexnej 

akreditácie predseda dočasnej PS I. Šimovček, ktorý uviedol, že ide o pobočku zahraničnej 

vysokej školy a v takomto prípade sa z procesov komplexnej akreditácie vyhodnocuje len 

dlhodobý zámer vysokej školy a hodnotenie výskumu na pracovisku v SR. Zástupcovia vysokej 

školy poďakovali za korektný prístup počas celého procesu a  s návrhom hodnotiacej správy 

vyjadrili súhlas. Po krátkej diskusii, ktorá bola zameraná na porovnanie úrovne slovenských 

študentov so študentmi, ktorí sa vzdelávajú v sídle vysokej školy v Prahe, bola rozprava 

ukončená. Hlasovaním 17 za zo 17 prítomných členov AK boli prijaté nižšie uvedené uznesenia 

a hodnotiaca správa (príloha k bodu 9.1).  

 

a) Hodnotenie plnenia poslania a úloh Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů 

Praha, Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu VŠMVV so sídlom v Bratislave na základe 

analýzy jej činnosti 

 

Uznesenie 100.9.1a 

Akreditačná komisia konštatuje, že Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, 

Vzdelávací a konzultačný inštitút VŠMVV so sídlom v Bratislave naplnila dlhodobý zámer na 

obdobie rokov 2011 – 2015. 

 

b) Hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti Vysokej školy 

mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu 

VŠMVV so sídlom v Bratislave  

 

Uznesenie 100.9.1b 
Akreditačná komisia podľa § 84 ods. 4 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

schvaľuje výsledky hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti na 

Vysokej škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Vzdelávacieho a konzultačného 

inštitútu VŠMVV so sídlom v Bratislave takto: 

 

Číslo a oblasť výskumu 
Hodnotenie výskumu 
(kategória hodnotenia*) 

6. spoločenské a behaviorálne vedy B+ (3,30) 

*Odsek 27 kritérií na hodnotenie výskumu 

 

 

9.2 Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove  
(ISM, č. žiadosti 103_16/AK) 

 

Na prerokovanie návrhu hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie ISM  bol v súlade 

s predpismi pozvaný jej rektor doc. PaedDr. Marek Storožka, PhD. Okrem neho sa rokovania 

zúčastnil aj predseda správnej rady Ing. Jozef Polačko. V úvode rozpravy vystúpila predsedníčka 

dočasnej PS M. Gbúrová, ktorá zhodnotila proces komplexnej akreditácie na ISM a takisto sa 
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vyjadrila k výhradám, ktoré vysoká škola zaslala vo vyjadrení k návrhu hodnotiacej správy 

vrátane jej príloh. Nasledovalo vystúpenie zástupcov ISM, počas ktorého pri ozrejmovaní 

postupu AK v prípade vyjadrenia k magisterskému študijnému programu ekonomika a 

manažment podniku v rámci komplexnej akreditácie neprišlo k zhode. Dôvodom bola skutočnosť, 

že AK sa v zaslaných materiáloch nevyjadrila k vyššie uvedenému magisterskému ŠP, ale 

uviedla informáciu, že ŠP s rovnakým názvom, obsahom a podkladmi bol posudzovaný mimo 

komplexnej akreditácie  – prvýkrát ako nový študijný program s termínom podania 16. 12. 2015 

a následne ten istý študijný program s rovnakým garantom a personálnym zabezpečením bol 

predložený aj v rámci komplexnej akreditácie k 1. 3. 2016. Na návrh viacerých členov AK bola 

rozprava prerušená do najbližšieho zasadnutia AK, o čom prijala AK nasledujúce uznesenie. 

O tejto skutočnosti boli zástupcovia  ISM informovaní ústne predsedom AK.    

Uznesenie 100.9.2 
Akreditačná komisia prerušuje rozpravu k hodnoteniam z komplexnej akreditácie Vysokej školy 

medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove vrátane  študijných programov,  ktoré 

predložila na posúdenie v rámci komplexnej akreditácie a pokračovanie v rozprave sa uskutoční 

na 101. ZAK. Súčasne ukladá predsedovi stálej PS pre oblasť výskumu 8. ekonomika 

a manažment M. Fendekovi predložiť  do 101. ZAK hodnotiacu správu za predmetný študijný 

program.  

 

K bodu 10 

Uznesenie 100.10.1  
a) Akreditačná komisia sa oboznámila s  aktuálnym stavom hodnotenia návrhov vysokých škôl 

predložených  v rámci projektu  Špičkové tímy vysokých škôl na Slovensku (2. výzva), ktorý 

predniesol predseda dočasnej PS M. Urban.  

b) Akreditačná komisia odsúhlasila spresnenie termínov na ukončenie posudzovania návrhov 

vysokých škôl takto: (pozri prílohu k uzneseniu).  

c) Akreditačná komisia ustanovuje za predkladateľov návrhov na špičkové tímy na najbližšom, 

101. ZAK,  predsedov dotknutých stálych PS. 

Uznesenie 100.10.2 
Akreditačná komisia odsúhlasila P. Markoša za člena dočasnej PS  zriadenej k pokračovaniu 

projektu "Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku".  

 

K bodu 11 
11.1 Zmeny v stálych PS a zriadenie dočasných PS 

 

Uznesenie 100.11.1a 
Akreditačná komisia v súlade s čl. 6 platného štatútu AK schválila zmeny v stálych PS takto: 

(pozri prílohu k uzneseniu).  

Uznesenie 100.11.1b 
Akreditačná komisia v súlade s čl. 6 platného štatútu AK schválila zmeny v dočasných PS takto: 

(pozri prílohu k uzneseniu).  

 

11.2 Iné 

 

V rámci tohto bodu vystúpili s príspevkami: 

 J. Holeček, podpredseda AK a predseda dočasnej PS na prípravu kritérií na profesijne 

orientované bakalárske študijné programy, informoval o uskutočnených dvoch 

stretnutiach DPS a predniesol prvé výstupy smerujúce k tvorbe kritérií. Tajomníčka AK 
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v diskusii k tejto problematike pripomenula, že ide o kritériá, ktoré Akreditačná komisia 

navrhuje v súlade s § 82 ods. 7 zákona o vysokých školách a tie následne schvaľuje po 

vyjadrení orgánov reprezentácie ministerstvo školstva. 

 G. Petrová navrhla uskutočniť iniciácie na niektorých fakultách vysokých škôl, a to na 

základe informácií, ktoré jej boli zaslané mailom ako predsedníčke stálej PS pre OV 1. 

Podľa usmernenia predsedom AK treba tieto informácie poskytnúť SAK na 

zaevidovanie.  Následne budú  rektori dotknutých vysokých škôl oslovení na vyjadrenie 

sa k podnetom. Ak by sa tieto potvrdili,  AK v súlade s § 83 ods. 12 zákona o vysokých 

školách vyzve dotknuté vysoké školy na  iniciáciu akreditácie príslušnej činnosti.  

 

Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK 

 

Zápis schválil dňa: 

 

Ľubor Fišera  

predseda Akreditačnej komisie 


