Zápis
zo 104. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného 7. - 8. februára 2018 v Bratislave
Účasť
1. Členovia AK
Prítomní:
M. Cagala, L. Čarný, A. Dukát, M. Fendek, M. Fikar, Ľ. Fišera, M. Gbúrová,
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.
Neprítomný:
J. Holeček.
2. Hostia
Rudolf Kropil, prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK)
Mariana Sirotová, podpredsedníčka Rady vysokých škôl (RVŠ)
Andrej Piovarči, riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ
SR (SVŠ)
Zuzana Brčáková, zástupkyňa SVŠ
Ildikó Pathóová, odbor celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR
Program
1. Otvorenie, schválenie návrhu programu, kontrola uznesení, národný kvalifikačný rámec vo
vzťahu k platným akreditačným kritériám
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 ŠO dopravné stroje a zariadenia
(žiadosť č. 423/2017-AK, predkladá J. Mihok)
4.2 Zmena v sústave študijných odborov - zmena opisu ŠO environmentálne inžinierstvo
(žiadosť č. 551/2017-AK, predkladá J. Škvarenina)
5. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. g) – overovanie splnenia kritérií
(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 – návrhy hodnotiacich správ
8.1 Vysoká škola DTI
(predkladá predseda dočasnej PS V. Nečas a predsedovia príslušných stálych PS)
8.2 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
(predkladá predseda dočasnej PS M. Líška a predseda stálej PS)
8.3 Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
(predkladá predseda dočasnej PS I. Šimovček a predsedovia príslušných stálych PS)
8.4 Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií Bratislava
(predkladá predsedníčka dočasnej PS M. Gbúrová a predsedníčka stálej PS)
9. Správa o činnosti Akreditačnej komisie za roky 2016 a 2017
10. Rozličné
10. 1 Zmeny v stálych PS a ustanovenie dočasných PS
10. 2 Iné

K bodu 1
Zasadnutie otvoril a viedol predseda AK Ľubor Fišera, privítal prítomných, ospravedlnil
neprítomnosť podpredsedu AK J. Holečka (odcestovaný v zahraničí) a konštatoval, že AK je
uznášaniaschopná (prítomní členovia v počte 20). Nasledovalo schválenie návrhu programu,
ktorý bol prijatý bez pripomienok a kontrola uznesení. Tajomníčka AK skonštatovala, že všetky
uznesenia zo 103. ZAK boli splnené a upozornila na nedodanie potrebných podkladov zo strany
dvoch vysokých škôl, čo sa bude riešiť v zmysle záverov zo 103. ZAK, t. j. iniciáciou
predmetných činností v príslušnom bode programu 104. ZAK. Program ďalej pokračoval
prezentáciou Ing. Idikó Pathóovej, zamestnankyne MŠVVaŠ SR, odboru celoživotného
vzdelávania, ktorá je zodpovednou osobou za SLOVENSKÝ KVALIFIKAČNÝ RÁMEC
(SKKR). Zo stručného prehľadu členovia AK získali informácie o priebehu prác na SKKR,
kritériách priraďovacieho procesu, metodike prideľovania kvalifikácií na úroveň SKKR
a štruktúre SKKR. Prezentácia bola venovaná aj príkladom na rôznych stupňoch SKKR
a subrámcom na základe vzdelávacích ciest. Prezentované informácie boli veľkým prínosom pre
prácu Akreditačnej komisie. Upozornili na nevyhnutnú potrebu zmien doterajších opisov
študijných odborov pri definovaní profilov absolventov, v ktorých musia byť reflektované pre
každú kvalifikáciu najmä rozsah vedomostí, schopností a zručností, ktoré profilujú absolventa.
Predmetná skutočnosť by mala viesť aj ku zmene minimálne jedného z akreditačných kritérií
(napr. KSP-B11), ktoré vyhodnocuje úroveň absolventov vysokých škôl. Aj táto prezentácia
potvrdila potrebu externého hodnotenia kvality vzdelávania, ktorú v európskom vzdelávacom
priestore štandardne zabezpečujú akreditačné agentúry. V závere Ing. Pathóová upozornila na
skutočnosť, že do konca roka 2018 je potrebné zo strany SR zabezpečiť, aby všetky doklady
o dosiahnutom vzdelaní, vrátane vysokoškolských diplomov, obsahovali odkaz na príslušnú
úroveň Európskeho kvalifikačného rámca.
Po vyššie uvedenej prezentácii a krátkej diskusii nasledovala stručná informácia predsedu AK a
tajomníčky AK o aktivitách, ktoré sa udiali od ostatného 103. zasadnutia. Išlo najmä o účasť
zástupcov Akreditačnej komisie na zasadnutiach RVŠ a SRK, ktorá slávila 25. výročie svojho
vzniku. Zasadnutia ŠRVŠ, ktorá tiež oslávila 20. výročie svojej existencie, sa členovia AK
zúčastniť nemohli, preto predseda AK zaslal študentom pozdravný list.
Časti zasadnutia sa zúčastnila podpredsedníčka RVŠ a prezident SRK, ktorý v krátkosti
oboznámil členov AK s najaktuálnejšími informáciami, ktoré sa týkajú vysokých škôl. Spomenul
stretnutie s predsedom vlády k problematike financovania opráv vysokoškolských internátov a
ďalej informoval členov AK, že ministerka školstva zvoláva na 9. 2. 2018 stretnutie s niektorými
zástupcami reprezentácie vysokých škôl k legislatívnym návrhom zákonov z oblasti vysokého
školstva.

K bodu 2
Uznesenie 104.2.1
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 pozastaviť právo, resp. zamietnuť žiadosť
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udeľovať absolventom príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul
takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
c) Akreditačná komisia zaujala stanovisko k listu MŠVVŠ SR č. 2017-234/415:1-15A0 zo dňa
23. 1. 2017, ktorým bola požiadaná o predloženie nových vyjadrení k žiadosti č. 209_16/AK
prerokovanej na 98. zasadnutí AK, č. uznesenia 98.2.1b. a prijala v rámci iniciácie akreditácie
doktorandského študijného programu ekonomika a manažment podniku v dennej aj externej
forme (jazyk uskutočňovania slovenský a anglický) na Žilinskej univerzite v Žiline, Fakulte
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov tieto vyjadrenia (pozri prílohu k uzneseniu).

Uznesenie 104.2.2
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
posúdila spôsobilosť nevysokoškolskej inštitúcie a podľa § 86 ods. 3 citovaného zákona odporúča
MŠVVaŠ SR priznať právo podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu
v príslušnom študijnom odbore na danej vysokej škole takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 3
Uznesenie 104.3.1
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
4.1 Zmena v sústave študijných odborov
zmena opisu študijného odboru dopravné stroje a zariadenia
(žiadosť č. 423/2017-AK)
Žiadosť MŠVVaŠ SR č. 2017/15530:2-15A0 z 31. 10. 2017, ktorou bola Akreditačná komisia
požiadaná o vyjadrenie k zmene opisu študijného odboru dopravné stroje a zariadenia, bola
listom č. 2018/2308:2-15A0 zo dňa 26. 1. 2018 vzatá späť, čím sa posudzovanie predmetnej veci
zastavilo.
V rámci toho bodu bol prerokovaný list rektorky Vysokej školy múzických umení M. Heinzovej
č. 84/2018 zo dňa 4. 1. 2018 (žiadosť č. 2018/6-68AA), v ktorom požiadala o opakované
prerokovanie návrhu o zaradenie nového študijného odboru dejiny a teória múzických umení
a audiovízie do sústavy študijných odborov (predmetný návrh bol prerokovaný na 103. zasadnutí
AK - žiadosť č. 359/2017-AK). Tejto žiadosti bolo vyhovené a po oboznámení sa s argumentmi
rektorky a následnej diskusii k predmetu veci bola prijatá oprava textu uznesenia č. 103.4.1b
takto:

Uznesenie 104.4.1
b) Akreditačná komisia súhlasí so zaradením nového študijného odboru dejiny a teória
múzických umení a audiovízie do sústavy študijných odborov SR.
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4.2 Zmena v sústave študijných odborov
zmena opisu študijného odboru environmentálne inžinierstvo
(žiadosť č. 551/2017-AK)

Uznesenie 104.4.2
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
2017/15894:2-15A0 zo dňa 19. 11. 2017 a súhlasí so zmenou opisu existujúceho študijného
odboru environmentálne inžinierstvo po zapracovaní týchto pripomienok: (pozri prílohu
k uzneseniu).

K bodu 5
Uznesenie 104.5.1
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách sa
vyjadrila k žiadostiam MŠVVaŠ SR (č. 421/2017-AK a č. 2018/71-68AA) k splneniu kritérií
schválených podľa § 12 ods. 1 písm. e) vyššie citovaného zákona o vysokých školách pre
vymenúvacie konanie v daných študijných odboroch na predmetných vysokých školách takto:
(pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 6
6.1 Študijné programy

Uznesenie 104.6.1
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 zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej
komplexnej akreditácie takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
6.2 Habilitačné konanie a vymenúvacie konanie

Uznesenie 104.6.2
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 a priznať právo do najbližšej
komplexnej akreditácie, resp. opätovne priznať právo s časovým obmedzením takto: (pozri
prílohu k uzneseniu).

K bodu 7
Uznesenie 104.7.1
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).
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c) Akreditačná komisia odsúhlasila v súlade s § 82 ods. 12 zákona o vysokých školách na
Technickej univerzite v Košiciach, Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie iniciáciu
akreditácie doktorandského študijného programu inžinierstvo kvality produkcie
a habilitačného konania a vymenúvacieho konania v študijnom odbore kvalita produkcie
vzhľadom na skutočnosť, že vysoká škola do konania 104. zasadnutia neposkytla ďalšiu
informáciu ku skutočnostiam uvedeným v jej liste č. 22332/2017 zo dňa 17. 10. 2017
(č. žiadosti 411/2017-AK, zmena spolugaranta).
d) Akreditačná komisia odsúhlasila v súlade s § 82 ods. 12 zákona o vysokých školách na
Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte iniciáciu akreditácie
magisterského študijného programu regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska
integrácia, doktorandského študijného programu regionálna geografia a habilitačného
konania a vymenúvacieho konania v študijnom odbore geografia, vzhľadom na skutočnosť, že
vysoká škola do konania 104. zasadnutia neposkytla ďalšiu informáciu ku skutočnostiam
uvedeným v jej liste č. OŠV 2 312/2017 DI zo dňa 10. 7. 2017 (č. žiadosti 293/2017-AK,
nedostatočné zabezpečené garantovanie predmetných akreditačných činností po úmrtí
pôvodného garanta).

K bodu 8
8.1 Vysoká škola DTI (VŠ DTI)
(žiadosť č. 72/2017-AK)
Návrh hodnotiacej správy v mene dočasnej PS predložil jej predseda, člen AK, V. Nečas. Návrhy
vyjadrení k žiadostiam o akreditácie študijných programov postupne predkladali predsedovia
stálych PS, G. Petrová za OV 1 a M. Fendek za OV 8. Po diskusii, ktorá nasledovala, bol počtom
hlasov 19 z prítomných devätnástich členov AK, odsúhlasený návrh hodnotiacej správy
z komplexnej akreditácie VŠ DTI a bolo prijaté nasledujúce uznesenie.

Uznesenie 104.8.1
a) Akreditačná komisia v súlade s § 4 ods. 4 platného nariadenia vlády SR č. 104/2003 Z. z.
o Akreditačnej komisii odsúhlasila návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie
vrátane jej príloh.
b) Akreditačná komisia ukladá predsedovi AK zaslať návrh hodnotiacej správy spolu s prílohami
v stanovenej lehote na vyjadrenie rektorovi vysokej školy.
8.2 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (VŠBM)
(žiadosť č. 70/2017-AK)
Návrh hodnotiacej správy v mene dočasnej PS predložil jej predseda, člen AK, M. Líška
a zároveň ako predseda stálej PS predložil aj návrhy vyjadrení k žiadostiam o akreditáciu
študijných programov za OV 23. Po diskusii, v ktorej bol predložený členom AK aj otvorený list
rektora VŠBM doručený AK 31. 1. 2018, bol návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie
VŠBM počtom hlasov 19 z prítomných devätnástich členov AK odsúhlasený s pripomienkami
a bolo prijaté nasledujúce uznesenie.

Uznesenie 104.8.2
a) Akreditačná komisia v súlade s § 4 ods. 4 platného nariadenia vlády SR č. 104/2003 Z. z.
o Akreditačnej komisii odsúhlasila návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie
vrátane jej príloh po zapracovaní pripomienok vznesených členmi AK na zasadnutí. Predseda
dočasnej PS M. Llíška zapracuje vznesené pripomienky najneskôr do 14. 2. 2018.

5

b) Akreditačná komisia ukladá predsedovi AK zaslať návrh hodnotiacej správy spolu s prílohami
v stanovenej lehote na vyjadrenie rektorovi vysokej školy.
8.3 Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (SEVŠ)
(žiadosť č. 82/2017-AK)
Návrh hodnotiacej správy v mene dočasnej PS predložil jej predseda, člen AK, I. Šimovček.
Návrhy vyjadrení k žiadostiam o akreditácie študijných programov postupne predkladali
predsedovia stálych PS, I. Šimovček za OV 7 a J. Škvarenina za OV 10. Po diskusii, ktorá
nasledovala, bol návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie SEVŠ počtom hlasov 19
z prítomných devätnástich členov AK odsúhlasený s pripomienkami a bolo prijaté nasledujúce
uznesenie.

Uznesenie 104.8.3
a) Akreditačná komisia v súlade s § 4 ods. 4 platného nariadenia vlády SR č. 104/2003 Z. z.
o Akreditačnej komisii odsúhlasila návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie
vrátane jej príloh po zapracovaní pripomienok vznesených členmi AK na zasadnutí
predsedom dočasnej pracovnej skupiny.
b) Akreditačná komisia ukladá predsedovi AK zaslať návrh hodnotiacej správy spolu s prílohami
v stanovenej lehote na vyjadrenie rektorovi vysokej školy.
8.4 Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií Bratislava (BISLA)
(žiadosť č. 69/2017-AK)
Návrh hodnotiacej správy v mene dočasnej PS predložila jej predsedníčka, členka AK, M.
Gbúrová. Rovnako predložila aj návrh na vyjadrenie v prípade žiadosti BISLA o akreditáciu
študijných programov, ako predsedníčka stálej PS pre OV 6. Po diskusii, ktorá nasledovala, bol
návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie BISLA počtom hlasov 19 z prítomných
devätnástich členov AK odsúhlasený s pripomienkami a bolo prijaté nasledujúce uznesenie.

Uznesenie 104.8.4
a) Akreditačná komisia v súlade s § 4 ods. 4 platného nariadenia vlády SR č. 104/2003 Z. z.
o Akreditačnej komisii odsúhlasila návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie
vrátane jej príloh po zapracovaní pripomienok vznesených členmi AK na zasadnutí
predsedníčkou dočasnej pracovnej skupiny.
b) Akreditačná komisia ukladá predsedovi AK zaslať návrh hodnotiacej správy s prílohami
v stanovenej lehote na vyjadrenie rektorovi vysokej školy.

K bodu 9
9. Správa o činnosti Akreditačnej komisie za roky 2016 a 2017
Návrh správy o činnosti AK pre vládu SR predniesol predseda dočasnej PS ustanovenej na túto
aktivitu Ľ. Fišera. Zhrnul pripomienky všetkých tých členov, ktorí aktívne prispeli k textu správy
a stručne uviedol, ako boli pripomienky spracované, aby neprišlo k duplicite uvádzania
niektorých informácií. Po dlhšej diskusii, bola správa prijatá s pripomienkami, ktoré neodkladne
po zasadnutí zapracuje do textu správy predseda AK Ľ. Fišera.
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Uznesenie 104.9.1
a) Akreditačná komisia odsúhlasila „Správu o činnosti za obdobie od 1. januára 2016 do 31.
decembra 2017“, ktorú predkladá vláde Slovenskej republiky v súlade s čl. 8 platného štatútu
Akreditačnej komisie raz za dva roky.
b) Akreditačná komisia ukladá predsedovi AK doručiť správu ministerke školstva, vedy,
výskumu a športu SR, ktorej prostredníctvom sa správa o činnosti AK predkladá vláde
Slovenskej republiky.

K bodu 10
10.1 Zmeny v stálych PS a zriadenie dočasných PS

Uznesenie 104.10.1
a) Akreditačná komisia odsúhlasila zmenu v stálej pracovnej skupine takto:
(pozri prílohu k uzneseniu).
b) Akreditačná komisia odsúhlasila dočasnú pracovnú skupinu na overenie správy Vysokej
školy Danubius o výsledku prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov k vnútornému
systému kvality (list MŠVVaŠ SR č. 2018/2320:2-15A0 zo dňa 26.1.2018, č. žiadosti
2018/72-68AA) v zložení: P. Markoš (predseda), L. Čarný a G. Petrová. Dočasná pracovná
skupina spolu s predsedom a podpredsedom AK overí výsledok opatrení kontrolou na
vysokej škole.
10.2 Iné

Uznesenie 104.10.2
Akreditačná komisia schválila účasť J. Holečka, podpredsedu AK, na zahraničných podujatiach
v roku 2018 takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK
Zápis schválil dňa:
Ľubor Fišera
predseda Akreditačnej komisie
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