
Zápis 
zo 101. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 

konaného 21. – 22. júna  2017 v Trenčianskych Tepliciach 

Účasť 
 

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

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

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

 

2. Hostia 

Vladimír Hiadlovský, delegovaný prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) 

Martin Putala, predseda Rady vysokých škôl (RVŠ)  

Bálint Lovász, predseda Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) 

Jozef Jurkovič, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR (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. g) – overovanie splnenia kritérií  

(žiadosť č. 79/2017/AK, 150_2017/AK, predkladajú príslušní predsedovia stálych PS)  

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

nedostatkov predložené vysokými školami  

5.1 Študijné programy  

5.2 Habilitačné konanie a vymenúvacie konanie  

5.3 Začlenenie vysokej školy  

(správa na odstránenie nedostatkov, začlenenie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne, žiadosť č.  508_16/AK TnUAD, predkladá J. Holeček) 

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

7. Špičkové tímy z 2. výzvy - vyhodnotenie  

(predkladajú predsedovia príslušných stálych PS a predseda dočasnej PS  M. Urban) 

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

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove  

(pokračovanie rokovania  po prerušení na 100. ZAK) 

9. Rozličné 

9.1 Zmeny v stálych a dočasných PS  

9.2 Iné   
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K bodu 1  
Zasadnutie otvoril a viedol predseda Ľubor Fišera, okrem bodu 2, ktorý viedol podpredseda AK 

J. Holeček. Predseda AK privítal členov AK, prítomných hostí a konštatoval, že AK je 

uznášaniaschopná (prítomní všetci členovia v počte 21). Nasledovalo schválenie návrhu 

programu, ktorý bol prijatý bez pripomienok a kontrola uznesení. Tajomníčka AK skonštatovala, 

že všetky uznesenia zo 100. ZAK boli splnené. Po kontrole uznesení podpredseda AK  

J. Holeček oznámil, že druhý deň rokovania nebude prítomný z dôvodu účasti na neodkladných 

záležitostiach v zahraničí. Neúčasť podpredsedu bola predsedom AK akceptovaná. V závere 

tohto bodu predseda AK ešte stručne informoval o viacerých aktivitách, ktorých sa zúčastnil od 

100. ZAK osobne, alebo poveril účasťou  člena AK. Išlo o účasť na zasadnutí SRK 24. 4. 2017, 

ďalej o účasť M. Líšku na zasadnutí RVŠ 25. 4. 2017 a o účasť na slávnostnom akte 

odovzdávania vymenovaní novým profesorom prezidentom SR, ktorý sa konal 18. 5. 2017  

v Prezidentskom paláci v Bratislave. Predseda v súvislosti s účasťou na zasadnutiach SRK a RVŠ 

vyjadril spokojnosť s prijatými závermi SRK k trom nižšie uvedeným dokumentom MŠVVaŠ SR 

a nespokojnosť so závermi, ktoré prijala RVŠ. 

a) „Učiace sa Slovensko“ 

b) Návrh novely zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. 

c) Návrh nového zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.  

Na jeho pripomienky v krátkych vystúpeniach reagovali prítomní zástupcovia reprezentácií. Za 

SRK vystúpil s krátkou reakciou rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici V. Hiadlovský 

a za RVŠ jej predseda M. Putala. V rámci vystúpenia predsedu RVŠ vzniesol kritickú poznámku 

M. Líška, ktorá sa týkala umožnenia vystúpenia ako zástupcu AK na predmetnom zasadnutí RVŠ 

25. 4. 2017. Predseda AK v súvislosti s medzirezortným pripomienkovým konaním k trom 

predmetným dokumentom MŠVVaŠ SR oznámil členom, že nimi odsúhlasený text, v ktorom AK 

takisto zaujala stanovisko k predloženým materiálom, bol zaslaný aj predsedovi Výboru NR SR 

pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľ. Petrákovi a členovi toho istého výboru D. Čaplovičovi. 

Členovia súčasne odsúhlasili zverejnenie textu na webovej stránke AK v časti Aktuality.  

V rámci druhého dňa rokovania vystúpil s krátkym pozdravným príhovorom GR SVŠ J. Jurkovič, 

ktorý v úvode ospravedlnil neprítomnosť ministra školstva, vedy, výskumu a športu P. Plavčana 

na zasadnutí z dôvodu účasti na zahraničnej služobnej ceste. Ďalej informoval, že MŠVVaŠ SR 

hľadá možnosti pridelenia dodatočných financií zo zdrojov MF SR  pre vybraté špičkové tímy, 

ktoré  vysoké školy predložili v rámci druhej výzvy a sú predmetom rokovania v bode 7. 

V závere svojho vystúpenia (ako zástupca Správcu sústavy študijných odborov) informoval 

Akreditačnú komisiu o zámeroch ďalej nerozširovať sústavu študijných odborov o ďalšie nové 

odbory len v skutočne nevyhnutných prípadoch a v tejto súvislosti poprosil Akreditačnú komisiu, 

aby pri posudzovaní nových študijných odborov brala túto skutočnosť na zreteľ. 

 

K bodu 2 

Uznesenie 101.2.1 
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). 
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c) Akreditačná komisia v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

iniciovala na Paneurópskej vysokej škole, Fakulte práva so sídlom v Bratislave akreditáciu 

doktorandského študijného programu teória a dejiny štátu a práva v dennej forme 

v slovenskom jazyku s cieľom posúdiť, či aj po vykonaných zmenách je vysoká škola 

spôsobilá uskutočňovať predmetný študijný program. Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 9 

citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR pozastaviť doteraz priznané právo udeľovať 

absolventom príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul z dôvodu 

nedostatočného plnenia kritéria KSP-A6: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

Uznesenie 101.2.2 
Akreditačná komisia podľa § 86 ods. 3 v súčinnosti s § 83 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách posúdila spôsobilosť nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa v príslušnom 

študijnom odbore na uskutočňovaní doktorandského študijného programu na predmetných 

vysokých školách a podľa § 83 ods. 1 citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR priznať právo 

takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

K bodu 3 

Uznesenie 101.3.1 
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 101.4.1 
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách sa 

vyjadrila k žiadostiam MŠVVaŠ SR (č. 79/2017-AK a č. 150/2017-AK) k splneniu kritérií 

schválených podľa § 12 ods. 1 písm. e) vyššie citovaného zákona o vysokých školách pre 

habilitačné konanie a vymenúvacie konanie v daných študijných odboroch na predmetných 

vysokých školách takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

K bodu 5 
 

5. 1 Študijné programy 

Uznesenie 101.5.1a-d 
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. 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 v súlade s  § 83 ods. 9 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách pozastaviť doteraz priznané práva 

s časovým obmedzením  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 
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školami v týchto študijných programoch a odporúča MŠVVaŠ SR obnoviť platnosť 

priznaných práv takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

d) 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 odňať priznané právo 

takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

Akreditačná komisia sa v rámci 101. 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, resp. zo 100. ZAK na dopracovanie ich odôvodnení alebo na prijatie nových vyjadrení.  

V prvom 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 štúdiá 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. V žiadosti minister 

školstva vyzval Akreditačnú komisiu na overenie výsledkov prijatých opatrení návštevou na 

vysokej škole. Akreditačná komisia na 100. ZAK vymenovala na tento úkon dočasnú pracovnú 

skupinu, ktorej predsedom sa stal člen AK a predseda stálej pracovnej skupiny pre OV 2. 

humanitné vedy V. Patráš. Dočasná pracovná skupina návštevu vykonala 30. 5. 2017, 

vypracovala z nej zápis a stanovisko (pozri prílohu k tomuto uzneseniu), ktoré boli podkladom pri 

rokovaní k predmetnej záležitosti. Na základe oboznámenia sa s výsledkami návštevy na 

AMMMK v nových priestoroch na Zámockej ulici č. 34 v Bratislave Akreditačná komisia prijala 

nasledujúce uznesenie počtom hlasov 21, ktorým dopracovala pôvodné vyjadrenie z 98. ZAK. 

Uznesenie 101.5.1e 
Akreditačná komisia dopracúva odôvodnenie vyjadrenia 98.6.1c takto: 

1. AMMMK v čase overovania nespĺňa minimálnu podmienku naplnenia sledovaného kritéria 

KSP-A2: 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; pokrytie predmetov študijného programu alebo aspoň ich významnej časti 

dostupnou základnou študijnou literatúrou nespĺňa požiadavky kritéria KSP-A2, 

2. knižný inventár akademickej knižnice AMMMK je napriek vyvíjanému úsiliu početne 

nepostačujúci. 

 

V druhom prípade išlo o žiadosť MŠVVaŠ SR č. 2017-7039/21294:2-sekr. zo dňa 16. 5. 2017 

doručená do SAK 26. 5. 2017 a vrátenie vyjadrenia AK k správe Vysokej školy zdravotníctva 

a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o., (v skratke „VŠZaSP“), ktorú prijala 

k nedostatkom uvedenými v rámci komplexnej akreditácie pri bakalárskom študijnom programe 

fyzioterapia, uskutočňovanom na pracovisku vysokej školy Weissenfels (denná forma štúdia) 

v Spolkovej republike Nemecko. Minister školstva v súlade s § 82 ods. 8 zákona o vysokých 

školách vrátil Akreditačnej komisii vyjadrenie k predmetnej správe zo 100. ZAK na 

dopracovanie jeho odôvodnenia alebo na prijatie nového vyjadrenia v prípade kritéria KSP-B10. 

Žiadosť ministra bola postúpená po zaevidovaní v Sekretariáte AK na spracovanie do stálej 

pracovnej skupiny pre oblasť výskumu 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke 

vedy, ktorá vypracovala stanovisko (pozri v prílohe k uzneseniu) ako podklad na rokovanie na 

101. ZAK. Stanovisko predniesol predseda stálej PS pre OV 18 A. Dukát a na jeho základe bolo 

prijaté nasledujúce uznesenie počtom hlasov 21, ktorým Akreditačná komisia dopracovala 

pôvodné vyjadrenie zo 100. ZAK. 
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Uznesenie 101.5.1f 
Akreditačná komisia overovala výsledky prijatých opatrení a v prípade VŠZaSP dopĺňa 

vyjadrenie č. 100.7.1 o tieto skutočnosti: 

VŠZaSP nepredložila v správe na odstránenie nedostatkov zo dňa 10. apríla 2017, ktorá sa týkala 

bakalárskeho študijného programu fyzioterapia, uskutočňovaného na pracovisku Weissenfels 

(denná forma štúdia) v Spolkovej republike Nemecko žiadne výsledky, t. j.    

a) nedokladovala MZ SR  požadované doloženie spôsobilosti navrhovaného garanta na 

zabezpečenie výučby v študijnom odbore fyzioterapia, 

b) nedokladovala, že absolventi denného štúdia v študijnom programe fyzioterapia (aj v prípade, 

že sa študijný program uskutočňuje v zahraničí) budú spĺňať odbornú spôsobilosť na výkon 

zdravotníckeho povolania fyzioterapeut. Centrálne pracovisko vysokej školy  počas 

komplexnej akreditácie predložilo stanovisko MZ SR, v závere ktorého sa však konštatovalo, 

že absolventi predmetného ŠP nebudú spĺňať odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho 

povolania fyzioterapeut, 

c) zákon o vysokých školách neumožňuje výnimku v prípade, že sa študijný program realizuje 

mimo Slovenskej republiky. Všetci absolventi získavajú vysokoškolské diplomy Slovenskej 

republiky a platia pre nich podmienky naplnenia regulovaného povolania.  Na uvedené 

pracovisko danej vysokej školy sa môžu totiž prihlásiť na štúdium aj študenti zo Slovenska, 

diplomy a osvedčenia o štúdiu sa taktiež vydávajú centrálnym pracoviskom uvedenej vysokej 

školy. 

Akreditačná komisia konštatuje, že na VŠZaSP naďalej pretrváva v bakalárskom študijnom 

programe fyzioterapia nesplnenie kritérií KSP-B10, KSP-A6 a odporúča ministerstvu predmetné 

právo vysokej škole na pracovisku Weissenfels odňať. 

 

5.2 Habilitačné konanie a vymenúvacie konanie 

 

Uznesenie 101.5.2a-c 
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 daných 

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. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách overila 

výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v daných 

študijných odboroch a odporúča MŠVVaŠ SR pozastaviť právo 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 obnoviť platnosť priznaných práv takto: 

(pozri prílohu k uzneseniu). 

Uznesenie 101.5.2d 
d) Akreditačnej komisii bola 23. 9. 2016 z MŠVVaŠ SR postúpená správa na odstránenie 

nedostatkov po komplexnej akreditácii z Ekonomickej univerzity v Bratislave, Fakulty  

medzinárodných vzťahov (ďalej len „EU FMV“) s výzvou overiť prijaté opatrenia vysokou 

školou jej návštevou. Akreditačná komisia však v tomto konkrétnom prípade zistila, že EU 

FMV predložila v ostatnej komplexnej akreditácii žiadosť o posúdenie spôsobilosti 

uskutočňovať habilitačné konanie a vymenúvacie konanie v študijnom odbore 3.3.17. 

medzinárodné ekonomické vzťahy, v ktorom doteraz nemala priznané právo. Akreditačná 

komisia v komplexnej akreditácii kvôli nesplneniu kritéria KHKV-A5 navrhla žiadosť 
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zamietnuť (pozri prílohu k uzneseniu). MŠVVaŠ SR napriek vyjadreniu AK namiesto 

zamietnutia žiadosti vysokej škole v predmetnom študijnom odbore jej zaslalo rozhodnutie 

o pozastavení práva na nejestvujúcu akreditačnú činnosť. Na základe uvedeného Akreditačná 

komisia odporúča MŠVVaŠ SR preveriť zistenia Akreditačnej komisie a v prípade 

potvrdenia jej zistení vykonať príslušnú opravu a následne písomne stiahnuť z posudzovania 

predmetnú správu z EU FMV.  

 

5.3 Začlenenie vysokej školy 

 

Uznesenie 101.5.3 
Akreditačná komisia v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 131/2002 o vysokých školách zabezpečila 

overenie výsledku prijatých opatrení (č. žiadosti 508_16/AK) Trenčianskou univerzitou 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne (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 - 

univerzitná vysoká škola.  

 

K bodu 6 

Uznesenie 101.6.1 
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 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 neakceptuje navrhnuté zmeny 

takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

K bodu 7 

Uznesenie 101.7.1 
Akreditačná komisia v súlade s harmonogramom prác vyhodnotila návrhy z vysokých škôl, ktoré v 

rámci 2. výzvy projektu Špičkové vedecké tímy vysokých škôl na Slovensku  predložili Akreditačnej 

komisii. Z pôvodne predložených 52 návrhov po posúdení v stálych pracovných skupinách bolo 

zahraničným posudzovateľom zaslaných 27 návrhov, z ktorých bolo akceptovaných na základe 

prijatých kritérií 17 (pozri prílohu k uzneseniu). 

Akreditačná komisia súčasne  

a) poveruje predsedu dočasnej pracovnej skupiny M. Urbana vypracovaním komentára k priebehu 

a výsledkom 2. výzvy predmetného projektu, 

b) poveruje predsedu AK  

 písomne oznámiť rektorom príslušnej vysokej školy výsledok vyhodnotenia návrhov, 

 o výsledkoch vyhodnotenia projektu neodkladne informovať ministra školstva, vedy, 

výskumu a športu SR a verejnosť. 

 

K bodu 8 

Uznesenie 101.8.1 
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8.1 Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove  
(ISM, č. žiadosti 103_16/AK) 

 

Na 100. ZAK bola rozprava k záverom z  komplexnej akreditácie ISM prerušená. Dôvodom bola 

skutočnosť, že AK v zaslaných materiáloch pred 100. ZAK sa nevyjadrila k nižšie uvedenému 

magisterskému ŠP a to z dôvodu, že tento študijný program bol podaný dvakrát – 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. AK po skončení 100. ZAK a po opätovnom zhodnotení skutočností 

týkajúcich sa predmetného študijného programu aj v stálej PS, ktorá tento program posudzovala,  

zaslala v stanovenej lehote na vyjadrenie ISM šesť hodnotiacich správ k študijnému programu  

2. stupňa ekonomika a manažment podniku podaného v troch jazykových mutáciách v rámci 

komplexnej akreditácie. K hodnotiacim správam zaslal rektor ISM svoje vyjadrenie, ktoré bolo 

zverejnené v ISAK a bolo k dispozícii všetkým členom AK aj počas zasadnutia. Podstatné časti 

vyjadrenia, ktoré obsahovalo nesúhlas s vyjadrením AK k vyššie uvedeným hodnotiacim 

správam dotknutého študijného programu, prezentoval na 101. ZAK rektor doc. PaedDr. Marek 

Storožka, PhD., ktorý sa spolu s predsedom správnej rady Ing. Jozefom Polačkom zúčastnil na 

vyhlásení výsledkov z komplexnej akreditácie ISM. Za hodnotiacu správu z komplexnej 

akreditácie ISM  (príloha k bodu 8) ako aj  nižšie uvedené uznesenia AK hlasovali všetci 

prítomní členovia AK v počte 20 z celkového počtu 21.  

 

a) Hodnotenie plnenia poslania a úloh Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM 

Slovakia v Prešove  na základe analýzy jej činnosti 

Uznesenie 101.8.1a 

Akreditačná komisia konštatuje, že Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia 

v Prešove napĺňa poslanie tak, ako to má stanovené v štatúte a v dlhodobom zámere. 

 

b) Vyjadrenie komisie o spôsobilosti uskutočňovať študijné programy, pre ktoré Vysoká 

škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove požiadala o akreditáciu 

Uznesenie 101.8.1b 

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

školách posúdila spôsobilosť Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia 

v Prešove  uskutočňovať študijné programy a podľa § 83 ods. 1 citovaného zákona 

odporúča ministrovi školstva 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 Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia 

v Prešove  uskutočňovať študijné programy a podľa § 83 ods. 9 citovaného zákona 

odporúča ministrovi školstva  zamietnuť žiadosť udeľovať absolventom príslušného 

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

 

c) Vyjadrenie komisie o spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na 

vymenúvanie profesorov v študijných odboroch, pre ktoré Vysoká škola 

medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove požiadala o akreditáciu  

Uznesenie 101.8.1c 

Akreditačná komisia konštatuje, že Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia 

v Prešove nepredložila žiadosti o uskutočňovanie habilitačného konania a vymenúvacieho 

konania. 
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d) Hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti Vysokej školy 

medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove 

Uznesenie 101.8.1d 
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 medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove v uvedených  oblastiach 

výskumu takto: 

 

Číslo a oblasť výskumu 
Hodnotenie výskumu 
(kategória hodnotenia*) 

2. humanitné vedy B/3,00 

6. spoločenské a behaviorálne vedy B/2,90 

8. ekonómia a manažment  B/2,85 

*čl.27 Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej 

akreditácie činností vysokej školy 

 

e) Vyjadrenie Akreditačnej komisie o začlenení Vysokej školy medzinárodného podnikania 

ISM Slovakia v Prešove podľa § 2 ods. 13 zákona o vysokých školách 

Začlenenie vysokej školy sa uskutočnilo v súlade s „Kritériami používanými pri vyjadrovaní 

sa o zaradení vysokej školy – zaradenie medzi univerzitné vysoké školy“, schválenými 

MŠVVaŠ SR 4. 4. 2013. 

Uznesenie 101.8.1e 

a) Akreditačná komisia konštatovala, že Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM 

Slovakia v Prešove nespĺňa kritériá KZU-2 a KZU-3 predmetných kritérií.  

b) Akreditačná komisia na základe vyhodnotenia plnenia kritérií, používaných pri vyjadrovaní 

sa o zaradení vysokej školy – vysoké školy, ktoré nie sú začlenené medzi univerzitné vysoké 

školy a ani medzi odborné vysoké školy, schválenými MŠVVaŠ SR 4. 4. 2013 konštatuje, že 

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove spĺňa kritériá na zaradenie 

medzi vysoké školy, ktoré nie sú začlenené medzi univerzitné vysoké školy a ani medzi 

odborné vysoké školy. 

 

f) Vyjadrenie Akreditačnej komisie k vnútornému systému kvality podľa § 84 ods. 4 písm. 

f) zákona o vysokých školách 

Uznesenie 101.8.1f 
Akreditačná komisia konštatuje, že Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v 

Prešove má v súčasnosti vypracovaný vyhovujúci vnútorný systém kvality a jeho uplatňovanie je 

na dostatočnej úrovni. 

 

9.1 Zmeny v stálych PS a zriadenie dočasných PS 

K bodu 9 

Uznesenie 101.9.1 
Akreditačná komisia v súlade s čl. 6 platného štatútu AK schválila zmeny v stálych PS takto: 

(pozri prílohu k uzneseniu).  
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9.2 Iné 

 

Uznesenie 101.9.2a 
Akreditačná komisia sa oboznámila so správou zo služobnej cesty uskutočnenej 4. - 5. mája 2017 

v Oslo (Nórsko), ktorú predniesol podpredseda AK J. Holeček. Vzhľadom na to, že správa 

z Valného zhromaždenia ENQA obsahuje dôležité závery týkajúce sa procesov hodnotenia 

kvality vysokoškolského vzdelávania, hodnotenia bolonského procesu a podmienok riadneho 

členstva v ENQA, členovia AK poverujú predsedu AK písomne oboznámiť s nimi ministra 

školstva, vedy a výskumu a športu SR.  

 

Uznesenie 101.9.2b  
Akreditačná komisia sa oboznámila so správou zo služobnej cesty uskutočnenej 28. - 29. 4. 2017 

v Záhrebe (Chorvátsko),  ktorú predniesol člen AK I. Šimovček a vzala na vedomie informácie 

získané na Valnom zhromaždení CEENQA .  

 

Uznesenie 101.9.2c 
Akreditačná komisia v súvislosti s listom GR SVŠ J. Jurkoviča z 30. 5. 2017 (č. 2017-

1919/24927:2-15A0) prijala vyjadrenie, že trvá na svojom pôvodnom súhlasnom stanovisku 

k návrhu na zaradenie nového študijného odboru letecké a kozmické  inžinierstvo do Sústavy 

študijných odborov a zdôrazňuje, že ide o v súčasnosti aktuálny a  žiaduci  študijný odbor.  

Ostatné s tým súvisiace okolnosti a skutočnosti navrhuje Akreditačná komisia riešiť už 

s predkladateľom návrhu na predmetný nový študijný odbor, a to s Technickou univerzitou 

v Košiciach z pozície správcu Sústavy študijných odborov.  

 

Uznesenie 101.9.2d 
Akreditačná komisia v súvislosti s listom GR SVŠ J. Jurkoviča z 30. 5. 2017 (č. 2017-

1719/23492:3-sekr.) prijala vyjadrenie, že trvá na svojom pôvodnom súhlasnom stanovisku 

k návrhu na zmenu opisu študijného odboru sociálne služby a poradenstvo a v prílohe 

k uzneseniu predkladá požadované odborné stanovisko.  

 

Uznesenie 101.9.2e 
Akreditačná komisia vzala na vedomie list zaslaný predsedom AK do National Committee on 

Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA), ktorým vedeniu oznamuje aktuálnu 

legislatívnu situáciu týkajúcu sa AK.  

 

 

 

 

Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK 

 

Zápis schválil dňa: 

 

Ľubor Fišera  

predseda Akreditačnej komisie 


