
Zápis 
zo 102. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 

konaného 13. septembra 2017 v Bratislave 

Účasť 

 

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

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

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

Neprítomní:  M. Fendek, R. Hindls. 

 

2. Hostia 

Karol Mičieta, viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) 

Anna Čekanová, podpredsedníčka Rady vysokých škôl (RVŠ)  

Bálint Lovász, predseda Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) 

Zuzana Brčáková, zástupca 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. f) – zmena v sústave študijných odborov 

4.1 Zmena v sústave študijných odborov - zmena opisu študijného odboru  

5.2.59. doprava (žiadosť č.219/2017-AK, predkladá V. Kupec) 

4.2  Zmena v sústave študijných odborov - nový ŠO lekárske neurovedy 

 (žiadosť č.233/2017-AK, predkladá A. Dukát) 

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

(žiadosť č. 237/201-AK, 313/2017-AK), predkladajú príslušní predsedovia stálych PS  

6. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 8 a 9 - správy na odstránenie nedostatkov 

predložené vysokými školami  
6.1 Študijné programy  

6.2 Habilitačné konanie a vymenúvacie konanie  

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

8. Komplexné akreditácie 

8.1 Odsúhlasenie harmonogramu návštev na týchto vysokých školách: 

a) Vysoká škola DTI (predkladá V. Nečas,  predseda dočasnej PS)  

b) Vysoká škola bezpečnostného manažérstva  v Košiciach  
(predkladá M. Líška, predseda dočasnej PS)  

c) Stredoeurópska vysoká škola v Skalici  
(predkladá I. Šimovček,  predseda dočasnej PS)  

d) Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií  Bratislava 

(predkladá M. Gbúrová,  predsedníčka dočasnej PS)  

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 AK 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 členovia v počte 19). Nasledovalo schválenie návrhu programu, 

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

uznesenia č. 101.7.1b, ktoré bolo splnené len čiastočne ku dňu konania 102. ZAK, ostatné 

uznesenia boli splnené. Z vyššie uvedeného čiastočne splneného uznesenia zostáva pre AK úloha 

čo najskôr informovať verejnosť o výsledkoch 2. výzvy projektu špičkových tímov. Tajomníčka 

AK v rámci kontroly uznesení upozornila na chybu v zápise zo 101. ZAK (nesprávne uvedený 

dátum návštevy v rámci bodu 5) a navrhla prijať opravu formou uznesenia. Všetci prítomní 

členovia AK s návrhom súhlasili a  prijali nasledujúce uznesenie.  

 

Uznesenie 102.1.1 
Akreditačná komisia opravuje vetu v zápise zo 101. zasadnutia AK, ktorý bol zverejnený na 

webovom sídle Akreditačnej komisie 6. 7. 2017, na strane 4 v úvodnom texte pred uznesením 

101.5.1e takto: „Dočasná pracovná skupina návštevu vykonala 31. 5. 2017, vypracovala z nej 

zápis a stanovisko (pozri prílohu k tomuto uzneseniu), ktoré boli podkladom pri rokovaní 

k predmetnej záležitosti.“  

  

Časti zasadnutia sa zúčastnili aj zástupcovia reprezentácie vysokých škôl, z ktorých vystúpil len 

viceprezident SRK  Karol Mičieta. V krátkom príspevku vyzval Akreditačnú komisiu na 

spoločný postup pri presadzovaní výhrad voči dokumentom „Učiace sa Slovensko“, novele 

zákona o vysokých školách a návrhu nového zákona o zabezpečovaní kvality  vysokoškolského 

vzdelávania aj pri rokovaniach s novovymenovanou ministerkou  školstva, vedy, výskumu 

a športu SR Martinou Lubyovou, ktorá bola uvedená do funkcie práve v deň zasadnutia 13. 9. 

2017.  

 

K bodu 2 

Uznesenie 102.2.1 
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). 

c) Akreditačná komisia sa oboznámila so žiadosťou ministra školstva, vedy, výskumu a športu 

SR č. 2017-11108/34072:24-15A0 zo dňa 20. 7. 2017, ktorú Sekretariát AK zaevidoval  

31. 7. 2017 pod č. 326/2017-AK. Akreditačná komisia bola touto žiadosťou vyzvaná, v súlade 

s § 82 ods. 8 platného zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, na dopracovanie 

odôvodnenia vyjadrenia AK zo 101. ZAK (príloha k uzneseniu č. 101.2.1b) alebo prijatie 

nového vyjadrenia k žiadosti Univerzity J. Selyeho v Komárne na posúdenie spôsobilosti 

uskutočňovať  na jej ekonomickej fakulte spoločný magisterský študijný program aplikovaná 

informatika (denná forma štúdia, jazyk poskytovania maďarský) so zahraničnou vysokou 

školou Óbudai Egyetem v Budapešti (Maďarsko). Akreditačná komisia dopracovala 

pôvodné odôvodnenie vyjadrenia zo 101. ZAK takto: (pozri prílohu k uzneseniu).  
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d) Akreditačná komisia sa oboznámila so žiadosťou ministra školstva, vedy, výskumu a športu 

SR č. 2017-11108/34028:23-15A0 zo dňa 20. 7. 2017, ktorú Sekretariát AK zaevidoval  

31. 7. 2017 pod č. 327/2017-AK. Akreditačná komisia bola touto žiadosťou vyzvaná, v súlade 

s § 82 ods. 8 platného zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, na dopracovanie 

odôvodnenia vyjadrenia AK zo 101. ZAK (príloha k uzneseniu č. 101.2.1b), alebo prijatie 

nového vyjadrenia k žiadosti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na posúdenie 

spôsobilosti uskutočňovať doktorandský študijný program priestorové plánovanie (externá 

forma štúdia, jazyk poskytovania:1. slovenský a anglický, 2. anglický). Akreditačná komisia 

dopracovala pôvodné odôvodnenie vyjadrenia zo 101. ZAK takto: (pozri prílohu 

k uzneseniu).  

e) Akreditačná komisia sa oboznámila so žiadosťou ministra školstva, vedy, výskumu a športu 

SR č. 2017-11108/33792:21-15A0 zo dňa 19. 7. 2017, ktorú Sekretariát AK zaevidoval  

31. 7. 2017 pod č. 325/2017-AK. Akreditačná komisia bola touto žiadosťou vyzvaná na 

základe podnetu z verejnosti po zverejnení zápisu zo 101. ZAK  na dopracovanie 

odôvodnenia vyjadrenia AK zo 101. ZAK (príloha k uzneseniu č. 101.2.1a) alebo na prijatie 

nového vyjadrenia  k žiadosti Trnavskej univerzity v Trnave na posúdenie spôsobilosti 

uskutočňovať  doktorandský študijný program sprevádzanie a rodinné poradenstvo (denná 

aj externá forma štúdia, jazyk poskytovania: slovenský). Akreditačná komisia po analýze 

náležitostí hodnotiacej správy k predmetnému študijnému programu, ktorá bola podkladom 

pre vyjadrenie na 101. ZAK skonštatovala, že pri vyhodnocovaní kritéria KSP-A6 v prípade 

druhého spolugaranta nevyhodnotila správne splnenie minimálneho kritéria (uvedený študijný 

odbor „katolícka teológia“  pre funkčné miesto nie je príbuzným študijným odborom k 

odboru, v ktorom sa študijný program navrhuje akreditovať). Akreditačná komisia 

z uvedeného dôvodu prijala nové vyjadrenie: (pozri prílohu k uzneseniu).  

f) Akreditačná komisia sa oboznámila so žiadosťou ministra školstva, vedy, výskumu a športu 

SR č. 2017-12750/39987:1-15A0 zo dňa 30. 8. 2017 (Sekretariát AK zaevidoval 30. 8. 2017 

pod č. 363/2017-AK) o poskytnutie stanoviska k obsahu správnej žaloby podanej 

advokátskou kanceláriou Bizoň & Partners, s. r. o. Predmetná žaloba sa týka rozhodnutia 

ministra školstva, vedy, výskumu a športu  SR, ktoré vydal na základe vyjadrenia 

Akreditačnej komisie k žiadosti Vysokej školy DTI k spôsobilosti uskutočňovať 

doktorandský študijný program didaktika technických profesijných predmetov (denná aj 

externá forma štúdia, jazyk poskytovania: slovenský). Akreditačná komisia po diskusii 

k obsahu predmetnej žaloby skonštatovala, že aj keď spornou stranou je MŠVVaŠ SR a AK 

nemá v právnom spore pasívnu ani aktívnu legitimáciu, predkladá ministerstvu požadované 

stanovisko, ktoré vypracovala predsedníčka stálej pracovnej skupiny pre pedagogické vedy 

G. Petrová. Táto pracovná skupina vypracovala hodnotiacu správu, na ktorej základe AK 

prijala vyjadrenie k vyššie uvedenému doktorandskému ŠP na 95. zasadnutí AK (príloha 

k uzneseniu 95.2.1/a,b). 

 

K bodu 3 

Uznesenie 102.3.1 
a) 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  

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

iniciovala na Technickej univerzite v Košiciach, Leteckej fakulte (č. žiadosti 200/2017-AK) 

akreditáciu pre habilitačné konanie a vymenúvacie konanie v študijnom odbore elektronika. 
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Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 7 citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR priznať 

právo takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

K bodu 4 
 

4.1 Zmena v sústave študijných odborov - zmena opisu študijného odboru 5.2.59. doprava   
(žiadosť č.219/2017-AK) 

 

MŠVVaŠ SR listom č. 2017-6549/24578:2-sekr. zo dňa 30. 5. 2017 požiadalo Akreditačnú 

komisiu o posúdenie zmeny opisu študijného odboru 5.2.59. doprava, ktorú predložila Technická 

univerzita v Košiciach. MŠVVaŠ SR spolu s návrhom na zmenu opisu, ktorej obsahom je 

rozšírenie doterajších príbuzných študijných odborov o dva nové študijné odbory, predložilo aj 

viaceré doručené pripomienky k predmetnému návrhu. V rámci rozpravy k tomuto bodu vystúpil 

predseda stálej pracovnej skupiny pre oblasť výskumu 22. dopravné služby V. Kupec, ktorej bola 

kompletná žiadosť MŠVVaŠ SR v zmysle štatútu AK pridelená na vypracovanie stanoviska. V. 

Kupec konštatoval, že členovia PS na zasadnutí, ktoré sa konalo 10. 8. 2017 v Bratislave, 

neprijali hlasovaním právoplatný  záver, preto predkladá danú problematiku na rozhodnutie 

členom Akreditačnej  komisie. Súčasne členov AK oboznámil s dôvodmi, ktoré na zasadnutí PS 

odzneli na prijatie, resp. neprijatie navrhnutých zmien v predmetnom študijnom odbore. Po dlhšej 

diskusii členovia AK prijali k predmetnej veci nasledujúce uznesenie, za ktoré hlasovalo z 19 

prítomných členov 11. 

 

Uznesenie 102.4.1 
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

posúdila návrh na zmenu v sústave študijných odborov, ktorú jej predložilo MŠVVaŠ SR listom 

č. 2017-6549/24578:2-sekr. zo dňa 30. 5. 2017 a vyjadruje nesúhlas s navrhovanou zmenou 

opisu študijného odboru 5.2.59. doprava, t. j. neodporúča zaradiť navrhované dva nové študijné 

odbory z oblasti výskumu 23. bezpečnostné služby „výzbroj a technika ozbrojených síl“ a  

„operačné a bojové použitie ozbrojených síl“ medzi príbuzné študijné odbory. Dôvodom 

nesúhlasu s predmetnou zmenou je stotožnenie sa s viacerými nesúhlasnými pripomienkami 

doručenými s návrhom. 

 

4.2 Zmena v sústave študijných odborov - nový ŠO lekárske neurovedy 
(žiadosť č.233/2017-AK) 

 

MŠVVaŠ SR listom  č. 2017-10043/28709:2-15A0 zo dňa  20. 6. 2017 zaslalo Akreditačnej 

komisii na vyjadrenie  návrh  na zaradenie nového študijného odboru lekárske neurovedy do 

sústavy študijných odborov SR, ktorý predložila Univerzita Komenského v Bratislave. 

Navrhovanú zmenu v sústave študijných odborov v súlade so štatútom Akreditačnej komisie 

posúdila stála pracovná skupina pre oblasť výskumu 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske 

zdravotnícke vedy, preto v rozprave v úvode vystúpil jej predseda A. Dukát so stanoviskom. Zo 

stanoviska vyplýva potreba predmetného  nového študijného odboru, pretože v súčasnosti 

lekárske neurovedy predstavujú jednu z najprogresívnejšie sa rozvíjajúcich biomedicínskych 

disciplín a absolventi tretieho stupňa štúdia lekárskych neurovied sú nevyhnutnou súčasťou 

interdisciplinárneho výskumu nervového systému a vedeckého progresu v medicíne. Po krátkej 

diskusii členovia AK prijali k predmetnej veci nasledujúce uznesenie, za ktoré hlasovalo 

všetkých 18 prítomných členov. 
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Uznesenie 102.4.2 
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

posúdila návrh na zmenu v sústave študijných odborov, ktorú jej predložilo MŠVVaŠ SR listom 

č. 2017-10043/28709:2-15A0 zo dňa 20. 6. 2017 a vyjadruje súhlas: 

a) so zaradením nového študijného odboru lekárske neurovedy do sústavy študijných odborov 

SR do skupiny študijných odborov 7. zdravotníctvo a do podskupiny študijných odborov 7.1. 

lekárske vedy s možnosťou štúdia v 3. stupni, 

b) s návrhom opisu nového študijného odboru lekárske neurovedy tak, ako ho predložila 

Univerzita Komenského v Bratislave po zapracovaní pripomienok vyznačených v pôvodnom 

opise formou podčiarknutého textu (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

K bodu 5 

Uznesenie 102.5.1 
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách sa 

vyjadrila k žiadostiam MŠVVaŠ SR (č. 237/2017-AK a č. 313/2017-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 6 
6.1 Študijné programy 

Uznesenie 102.6.1 
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 predĺžiť priznané právo s časovým obmedzením takto: 

(pozri prílohu k uzneseniu). 

 

6.2 Habilitačné konanie a vymenúvacie konanie 

Uznesenie 102.6.2 
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 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. 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 práva takto: (pozri prílohu 

k uzneseniu). 

c) Akreditačná komisia sa oboznámila so žiadosťou ministra školstva, vedy, výskumu a športu 

SR č. 2017-11108/34008:22-15A0 zo dňa 20. 7. 2017, ktorú Sekretariát AK zaevidoval  

31. 7. 2017 pod č. 324/2017-AK. Akreditačná komisia bola touto žiadosťou vyzvaná, v súlade 

s § 82 ods. 8 platného zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, na dopracovanie 

odôvodnenia vyjadrenia AK zo 101. ZAK (príloha k uzneseniu č. 101.5.2b), alebo prijatie 

nového vyjadrenia k žiadosti Univerzity Komenského v Bratislave na posúdenie 

spôsobilosti uskutočňovať  na jej fakulte sociálnych a ekonomických vied habilitačné konanie 

a vymenovacie konanie v študijnom odbore sociálna antropológia. Akreditačná komisia 

akceptovala predložené aktualizované podklady k vedeckým výstupom 2. spolugaranta 

a prijala nové vyjadrenie (pozri prílohu k uzneseniu).  
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K bodu 7 

Uznesenie 102.7.1 
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). 

 

K bodu 8  

8.1 Odsúhlasenie harmonogramu návštev na vysokých školách 
 

Uznesenie 102.8.1  
Akreditačná komisia odsúhlasila termíny návštev v rámci komplexnej akreditácie činností na 

nižšie uvedených vysokých školách takto:  

Vysoká škola DTI - 11. 10. 2017  

(návšteva sa uskutoční pod vedením člena AK V. Nečasa, predsedu dočasnej PS),  

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva  v Košiciach – 20. 10. 2017 

(návšteva sa uskutoční pod vedením člena AK M. Líšku, predsedu dočasnej PS),  

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici - 19. 10. 2017 

(návšteva sa uskutoční pod vedením člena AK I. Šimovčeka, predsedu dočasnej PS),  

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií - 17. 10. 2017 

(návšteva sa uskutoční pod vedením členky AK M. Gbúrovej, predsedníčky dočasnej PS).  

Akreditačná komisia súčasne odsúhlasila aj harmonogramy návštev pre jednotlivé vysoké školy.  

 

K bodu 9 
9.1 Zmeny v stálych PS a zriadenie dočasných PS 

 

V rámci tohto bodu neboli na 102. ZAK predložené žiadne návrhy.  

 

9.2 Iné 

 

Podpredseda AK J. Holeček, ako predseda dočasnej pracovnej skupiny ustanovenej uznesením 

99.9.2 na prípravu kritérií pre profesijne orientované bakalárske študijné programy, predložil  po 

viacerých úpravách   na schválenie dokument „Osobitné kritériá na hodnotenie profesijne 

orientovaných bakalárskych študijných programov“. Po ukončení rozpravy k návrhu 

predmetného dokumentu  Akreditačná komisia počtom hlasov 15 z celkového počtu prítomných 

členov 15 prijala nižšie uvedené uznesenie.  

 

Uznesenie 102.9.2 

Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

predkladá  na schválenie Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR návrh dokumentu 

s názvom „Osobitné kritériá na hodnotenie profesijne orientovaných bakalárskych študijných 

programov“ (pozri prílohu k uzneseniu).  

Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK 

Zápis schválil dňa: 

Ľubor Fišera  

predseda Akreditačnej komisie 


