Príloha k uzneseniu 101.5.1e

ZÁPIS
z návštevy dočasnej pracovnej skupiny Akreditačnej komisie („DPS”)
na Akadémii médií,
odbornej vysokej škole mediálnej a marketingovej komunikácie, v Bratislave („AMMMK“)

Termín konania:
Miesto konania:
Prítomní členovia DPS:
Ospravedlnení členovia DPS:
Za SAK:
Za AMMMK:

31. máj 2017 od 11:00 h
AMMMK, Zámocká 34, Bratislava
V. Patráš – predseda, Ľ. Fišera, L. Čarný, H. Hrehová
J. Škvarenina, P. Markoš
M. Holická – riaditeľka, tajomníčka AK, K. Ľahká
P. Ošváth – poverený výkonom funkcie rektora
A. Rikhter – poverený výkonom funkcie prorektora
V. Bačišin – poverený výkonom funkcie prorektora
R. Záhoráková – predsedníčka správnej rady
E. Mikurčík – riaditeľ, štatutárny zástupca
V. Gajdičiar – asistent

Na úvod je potrebné uviesť, že návšteva na pôde AMMMK sa uskutočnila v náhradnom
termíne. Pôvodný termín 3. máj 2017 totiž nebol realizovaný „z objektívnych technických
príčin“, ako 28. apríla 2017 e-mailom oznámil predsedovi AK riaditeľ, štatutárny zástupca
AMMMK E. Mikurčík.
Návšteva sa začala za prítomnosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR P. Plavčana
(„minister“). Minister pozdravil prítomných a v krátkom vystúpení apeloval na všetkých
zúčastnených, aby sa rokovanie nieslo vo vecnej a konštruktívnej atmosfére; vyjadril
očakávanie, že výsledkom overovania bude kvalifikovaný záver.
Návšteva pokračovala tak, ako na všetkých overovacích aktivitách AK. Poverený rektor
AMMMK P. Ošváth predstavil všetkých zástupcov AMMMK, načrtol základný informačný
rámec, uviedol poznámky k aktuálnej situácii v AMMMK a následne odovzdal slovo
predsedovi DPS V. Patrášovi.
Predseda DPS predstavil prítomných zástupcov AK a SAK. Vo vzťahovofaktografickom expozé uviedol dôvody a ciele návštevy; ťažil pritom z relevantnej
dokumentácie a z poznania vývinu záležitosti.
Návšteva sa uskutočnila na základe žiadosti ministra zaevidovanej v SAK 23. 3. 2017 a
v zhode s uznesením AK č. 10.2.2b, ktorým bola ustanovená DPS. DPS dostala za úlohu
počas návštevy overiť skutočnosti, ktoré vysoká škola uviedla v správe z 21. júna 2016 na
odstránenie nedostatkov prijatých z dôvodu pozastavenia platnosti priznaných práv pre dva
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magisterské študijné programy mediálne štúdiá (denná a externá forma). K uvedenej správe
už AK prijala na 98. ZAK vyjadrenie 98.6.1/c, ktoré je súčasťou zápisu. Minister po
oboznámení sa s pripomienkami vysokej školy v súlade so zákonom o vysokých školách
Akreditačnej komisii vyjadrenie vrátil na dopracovanie odôvodnenia predmetného vyjadrenia,
alebo na prijatie nového vyjadrenia. Zároveň požiadal Akreditačnú komisiu, ak tak nebolo už
vykonané, o zabezpečenie overenia výsledku opatrení, ktoré boli obsahom zaslanej správy
AMMMK, návštevou na vysokej škole. Minister spolu so žiadosťou poslal Akreditačnej
komisii aj pripomienky AMMMK, ktoré mu k vyjadreniu 98.6.1/c z 98. zasadnutia AK
uvedená vysoká škola poslala listom zo dňa 21. 12. 2016.
Nasledovala diskusia, v ktorej sa prítomní zástupcovia AMMMK vyjadrili k predmetu
návštevy, informovali zúčastnených o krokoch nového vedenia a o uskutočnených procesoch
s cieľom stabilizovať vysokú školu po ekonomickej a personálnej stránke. Uviedli informácie
o kapacite a vybavení prenajatých a adaptovaných priestorov na Zámockej ul. 34, predostreli
údaje o informačnom a knižničnom vybavení a zmienili sa o aktuálnom a perspektívnom
postupe pri zabezpečovaní plnenia overovaných kritérií.
Členovia DPS sa počas fyzickej obhliadky priestorov AMMMK zamerali na dostatočnosť
materiálno-technického a informačného zabezpečenia študijného programu (knižnica,
študovne, dostupnosť informačných zdrojov prostredníctvom internetu, dostupnosť základnej
študijnej literatúry, učebníc, monografií a zahraničných vedeckých časopisov, softvérové
vybavenie, prístup k potrebným databázam; projektové štúdiá, ateliéry, technologické
zabezpečenie atď.) na to, aby bolo možné uskutočňovať študijný program a splniť jeho
vzdelávacie ciele. Sledovali a hodnotili nielen momentálny stav, ale aj vývin a zmeny v
materiálnom, technickom a informačnom zabezpečení študijného programu, najmä postup
úprav priestorového zabezpečenia a zvýšenie úrovne materiálneho zabezpečenia. Osobitnú
pozornosť venovali minimálnej podmienke naplnenia kritéria: vysoká škola má mať v mieste
vyučovania študijného programu knižnicu a študovňu s možnosťou prezenčného prístupu k
základnej študijnej literatúre pre študijný program mediálne štúdiá (minimálne v rozsahu
študijnej literatúry uvádzanej v informačných listoch predmetov, t. j. ide o pokrytie
jednotlivých predmetov študijného programu alebo aspoň ich významnej časti dostupnou
základnou študijnou literatúrou).
V súlade so zisteniami počas návštevy predseda DPS vypracuje návrh vyjadrenia k žiadosti
ministra. Po odhlasovaní stanoviska členmi DPS bude vyjadrenie predložené na rokovanie
101. zasadnutia AK, ktoré je zvolané na 21. a 22. 6. 2017 do Trenčianskych Teplíc.

V Bratislave 31. 5. 2017
Zapísala: K. Ľahká
So zápisom súhlasí: V. Patráš
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