
Zápis 
zo 105. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 

konaného 4. - 5. apríla 2018 v Bratislave 

Účasť 

 

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

                  R. Hindls, 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. 

 

2. Hostia 

Anna Čekanová, podpredsedníčka Rady vysokých škôl (RVŠ) 

Ľubomír Šottník, zástupca Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) 

Andrej Piovarči, riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania SVŠ MŠVVaŠ SR (SVŠ) 

Zuzana Brčáková, zástupkyňa 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 Návrh na zmenu opisu študijného odboru poľnohospodárska a lesnícka technika  

a študijného odboru mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby  

(č. žiadosti 2018/87-68AA, predkladá predseda stálej PS pre OV 14 J. Mihok) 

4.2. Návrh na začlenenie nových študijných odborov do príslušných oblastí výskumu  

- zmena prílohy č. 2 Kritérií na hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej 

tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy  

(predkladá predseda AK) 

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

8.1 Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií so sídlom Bratislava  

8.2 Stredoeurópska vysoká škola v Skalici  

8.3 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva  v Košiciach 

8.4 Vysoká škola DTI  so sídlom v Dubnici nad Váhom   

9. Rozličné 

9. 1 Zmeny v stálych PS a ustanovenie dočasných  PS 

9. 2 Iné 

 

K bodu 1  
Zasadnutie otvoril a viedol predseda AK Ľubor Fišera. Privítal prítomných a  konštatoval, že AK 

je uznášaniaschopná (prítomní členovia v počte 21). Nasledovalo schválenie návrhu programu, 

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

uznesenia zo 104. ZAK boli splnené. Časti zasadnutia sa zúčastnili aj zástupcovia  reprezentácie 
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vysokých škôl okrem zástupcov Slovenskej rektorskej konferencie, ktorí sa zo zasadnutia 

ospravedlnili z dôvodu účasti na zahraničnej služobnej ceste. Za MŠVVaŠ SR sa v prvý deň 

rokovania zúčastnil riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania SVŠ Andrej Piovarči, ktorý 

v krátkom vystúpení informoval členov AK o postupe predkladania nového zákona o 

zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania na rokovanie vlády SR a následne do NR 

SR. Takisto informoval o termínoch navrhovaných v predmetnom  zákone, ku ktorým má 

vzniknúť nový akreditačný útvar, Slovenská akreditačná agentúra a zaniknúť súčasná 

Akreditačná komisia, pôsobiaca ako poradný orgán vlády SR.  

 

K bodu 2 

Uznesenie 105.2.1 
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. 8 

citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR priznať právo s časovým obmedzením udeľovať 

absolventom príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul takto: (pozri 

prílohu k uzneseniu). 

c) 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 zamietnuť žiadosť udeľovať absolventom 

príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul takto: (pozri prílohu 

k uzneseniu). 

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

iniciovala na Žilinskej univerzite v Žiline, Fakulte humanitných vied  akreditáciu študijných 

programov 1. a 2. stupňa  učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) a učiteľstvo 

matematiky (v kombinácii) v dennej forme aj externej 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 

viacerých kritérií: (pozri prílohu k uzneseniu). 

e) Akreditačná komisia sa na základe žiadosti MŠVVŠaŠ SR č. 2018/4183:1-15A0 zo dňa 12. 3. 

2018 opätovne zaoberala žiadosťami Univerzity Komenského v Bratislave o akreditáciu 

štyroch študijných programov 1. a 2. stupňa grécky jazyk a kultúra (v kombinácii), latinský 

jazyk a kultúra (v kombinácii) v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo, ku ktorým 

prijala vyjadrenia na 104. ZAK. Dôvodom bolo zaslanie pripomienok zo strany vysokej 

školy, s ktorými sa Akreditačná komisia oboznámila a  prijala k vyššie uvedeným študijným 

programom nové vyjadrenia vzhľadom na akceptovanie  zmeny garanta translatologického 

základu takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

K bodu 3 

Uznesenie 105.3.1 
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 
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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 poľnohospodárska a lesnícka technika 

a študijného odboru mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby 

(žiadosť č. 2018/87-68AA) 

 

MŠVVaŠ SR žiadosťou č. 2018/2874:2-15A0 z 5. 2. 2018 požiadalo Akreditačnú komisiu 

o vyjadrenie sa k návrhu na zmenu opisu študijného odboru poľnohospodárska a lesnícka 

technika a študijného odboru mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby. Návrhy 

zmien opisov predmetných dvoch študijných odborov MŠVVaŠ SR  predložila Slovenská 

poľnohospodárska univerzita v Nitre a týkajú sa rozšírenia príbuzných študijných odborov. 

Návrhy posudzovala stála pracovná skupina pre oblasť výskumu 14. strojárstvo na zasadnutí PS, 

ktoré sa konalo 6. 3. 2018 a predložené návrhy schválila. Zo závermi z PS členov AK oboznámil  

jej predseda J. Mihok.  

 

Uznesenie 105.4.1 
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z.  o vysokých školách 

posúdila predložený návrh MŠVVaŠ SR (žiadosť č. 2018/87-68AA) a odporúča správcovi 

Sústavy študijných odborov schváliť zmeny v opisoch študijných odborov poľnohospodárska a 

lesnícka technika a mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby tak, ako ich navrhol 

rektor  Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre listom doručeným MŠVVaŠ SR 27. 12. 

2017. 

 

4.2. Návrh na začlenenie nových študijných odborov do príslušných oblastí výskumu 

- zmena prílohy č. 2 Kritérií na hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej 

tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy 

 

Uznesenie 105.4.2 
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

predkladá MŠVVaŠ SR návrh na doplnenie prílohy 2 Kritérií na hodnotenie výskumnej, 

vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej 

školy takto: 

(pozri prílohu k uzneseniu).   

 

K bodu 5 

Uznesenie 105.5.1 
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

overila na základe žiadostí MŠVVaŠ SR (č. 2018/108-68AA,č. 2018/172-68AA, č. 2018/209-

68AA, 2018/252-68AA) splnenie 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 a k ich splneniu prijala tieto vyjadrenia: (pozri 

prílohu k uzneseniu). 

 

K bodu 6 
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6.1 Študijné programy 

Uznesenie 105.6.1 
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  študijných 

programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do 

najbližšej komplexnej akreditácie, resp. predĺžiť priznané 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  študijných 

programoch a vzhľadom na skutočnosť, že vysoká škola prestala spĺňať kritériá odporúča 

MŠVVaŠ SR v súlade § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách pozastaviť 

priznané právo takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

6.2 Habilitačné konanie a vymenúvacie konanie 

 

Uznesenie 105.6.2 
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 takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

K bodu 7 

Uznesenie 105.7.1  
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 Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií so sídlom v Bratislave  (BISLA) 

(žiadosť č. 69/2017-AK) 

 

Rokovanie sa uskutočnilo za prítomnosti zástupcu BISLA, jej prorektora prof. F. Novosáda, 

ktorého písomne delegoval rektor BISLA. Rokovanie  začalo rozpravou. V úvode najprv 

predsedníčka dočasnej PS M. Gbúrová predniesla návrh hodnotiacej správy z komplexnej 

akreditácie BISLA s výsledkami jednotlivých častí. Vystúpenie predsedníčky dočasnej PS doplnil 

predseda AK, ktorý zhodnotil kladné stránky vysokej školy. K ním patrí najmä skutočnosť, že 

BISLA je jedinečnou vysokou školou v tom, že má nízky počet študentov a poskytuje prakticky 

len jeden bakalársky študijný program, preto je prístup vysokoškolských pedagógov individuálny 

ku každému študentovi. Výsledkom je vysoká zainteresovanosť študentov v rámci vzdelávania 

s dosahovaním vynikajúcich výsledkov. Takýto postup vzdelávania sa však nedá  aplikovať na 

tých vysokých školách, kde je oveľa vyšší počet študentov a širšia ponuka študijných programov. 

Akreditačná komisia odporúča tento prístup aplikovať aj na iných vysokých školách. Nasledovalo 

krátke vystúpenie prorektora BISLA, ktorý poďakoval AK za korektnú spoluprácu počas trvania 

procesov komplexnej akreditácie na škole. BISLA s rešpektom vzala na vedomie výsledky 

uvedené v hodnotiacej správe z komplexnej akreditácie a odporúčania AK berie ako návod na 

ďalšie skvalitňovanie pedagogických a vedeckých aktivít na vysokej škole. Prorektor ešte 
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zhodnotil nevýhodu malých vysokých škôl vo vzťahu ku kritériám hodnotenia výsledkov vedy. 

Tie bohužiaľ nie sú kreované pre takýto malý typ vysokej školy, preto aj napriek vynikajúcim 

výsledkom pedagógov v oblasti výskumu 6. spoločenské a behaviorálne vedy, vysoká škola 

nedokázala splniť kvantitatívne parametre pre výstupy. Výsledkom bolo hodnotenie výstupov  

v kategórii C (národne uznávaná kvalita). AK vzala tento postreh do úvahy, avšak je málo 

pravdepodobné, aby ho nejakým spôsobom spracovala vzhľadom na pripravované legislatívne 

zmeny v procesoch akreditácie. V  diskusii viacerí členovia AK ako aj zástupca študentov ocenili 

atmosféru a spôsob vyučovania na BISLA ako aj celkový manažment organizovania, 

uskutočňovania a zabezpečovania vysokoškolského vzdelávania na tejto vysokej škole, ďalej 

bohatú ponuku možností štúdia v zahraničí v rámci výmenných programov poskytovaných 

študentom i pedagógom.  

Po ukončení rozpravy predseda AK podal návrh na odsúhlasenie Hodnotiacej správy (príloha 

k bodu 8.1) z komplexnej akreditácie BISLA, ktorá bola prijatá počtom hlasov 20 z prítomných 

20 členov AK. Hodnotiaca správa bude postúpená na ďalšie konanie MŠVVaŠ SR spolu 

s vyjadreniami, ktoré sú uvedené pod uzneseniami č. 105.8.1a až 105.8.1e. Za všetky uvedené 

vyjadrenia vrátane vyjadrenia o začlenení BISLA hlasovalo všetkých prítomných 20 členov AK.  

 

a) Hodnotenie plnenia poslania a úloh Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií 

so sídlom v Bratislave na základe analýzy jej činnosti 

Uznesenie 105.8.1a 
Akreditačná komisia konštatuje, že Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií so 

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

 

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

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií so sídlom v Bratislave požiadala 

o akreditáciu  

Uznesenie 105.8.1b 
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

posúdila spôsobilosť Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií so sídlom v 

Bratislave 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).  

 

c) Hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti Bratislavskej 

medzinárodného školy liberálnych štúdií so sídlom v Bratislave  
Uznesenie 105.8.1c 
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 

podľa oblasti výskumu na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií so sídlom v 

Bratislave takto (pozri prílohu k uzneseniu): 

 

BISLA Číslo a oblasť výskumu 

Hodnotenie  

výskumu 
(kategória  

hodnotenia*) 

vysoká škola sa nečlení  

na fakulty 
6. spoločenské a behaviorálne vedy C+ (2,35) 

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

akreditácie činností vysokej školy 
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d) Vyjadrenie Akreditačnej komisie o začlenení Bratislavskej medzinárodnej školy 

liberálnych štúdií so sídlom v Bratislave podľa § 2 ods. 13 zákona o vysokých školách  
 

Akreditačná komisia na základe vyhodnotenia plnenia kritérií začlenenia konštatuje, že 

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií so sídlom v Bratislave nespĺňa kritériá 

KZU-1, KZU-2 a KZU-3 na zaradenie medzi univerzitné vysoké školy a následne prijala toto 

uznesenie.  

 

Uznesenie 105.8.1d 

Akreditačná komisia na základe nesplnenia kritérií KZU-1 až KZU-3 posudzovala 

Bratislavskú medzinárodnú školu liberálnych štúdií so sídlom v Bratislave podľa Kritérií 

používaných pri vyjadrovaní sa o zaradení vysokej školy – zaradenie medzi odborné vysoké 

školy schválených MŠVVaŠ SR zo dňa 4. 4. 2013.   

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií so sídlom v Bratislave dosiahla vo viac 

ako 60 %-tách hodnotených oblastiach výskumu kritériami predpísané hodnotenie a  splnila 

kritériá na zaradenie medzi odborné vysoké školy. 

 

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

f) zákona o vysokých školách 

Uznesenie 105.8.1e 
Akreditačná komisia konštatuje na základe vyhodnotenia kritérií KVSK-A1 až KVSK-A6 a 

kritérií KVSK-B1 až KVSK-B6, že  Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií so 

sídlom v Bratislave má v súčasnosti vyhovujúci vnútorný systém kvality a jeho uplatňovanie 

je na dostatočnej úrovni. 

 

 

8.2 Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (SEVŠ) 

(žiadosť č. 82/2017-AK) 

 

Rokovanie sa uskutočnilo za prítomnosti rektora SEVŠ, doc. J. Minďaša a začalo rozpravou. 

V úvode najprv predseda dočasnej PS I. Šimovček predniesol návrh hodnotiacej správy 

z komplexnej akreditácie SEVŠ s výsledkami jednotlivých častí. Nasledovalo vystúpenie rektora 

SEVŠ, ktorý poďakoval členom AK i členom PS AK za profesionálny prístup v celom  procese 

komplexnej akreditácie na SEVŠ. Ďalej uviedol, že odporúčania AK sú pre SEVŠ dobrou 

spätnou väzbou, ktorá už prináša aj výsledky. SEVŠ už prijala opatrenia na odstránenie 

nedostatkov či už v personálnom zabezpečení študijných programov, ako aj zvýšením počtu  

a kvality vedeckých publikácií. V diskusii vystúpil predseda AK  a člen AK M. Urban. Obidvaja 

sa zhodli v tom, že je potrebné intenzívne zvýšiť publikačné výstupy na medzinárodnej úrovni 

v obidvoch oblastiach výskumu, v ktorých bola vysoká škola hodnotená, aby si vysoká škola  

udržala postavenie dobrej vysokej školy v regióne, kde pôsobí.  Po ukončení rozpravy predseda 

AK podal návrh na odsúhlasenie Hodnotiacej správy (príloha k bodu 8.2) z komplexnej 

akreditácie SEVŠ, ktorá bola prijatá počtom hlasov 21 z prítomných 21 členov AK. Hodnotiaca 

správa bude postúpená na ďalšie konanie MŠVVaŠ SR spolu s vyjadreniami, ktoré sú uvedené 

pod uzneseniami č. 105.8.2a až 105.8.2e. Za všetky uvedené vyjadrenia vrátane vyjadrenia 

o začlenení SEVŠ hlasovalo všetkých prítomných 21 členov AK. 

 

a) Hodnotenie plnenia poslania a úloh Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici na základe 

analýzy jej činnosti 

Uznesenie 105.8.2a 
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Akreditačná komisia konštatuje, že Stredoeurópska vysoká škola v Skalici napĺňa poslanie 

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

 

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

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici požiadala o akreditáciu  

Uznesenie 105.8.2b 
a) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách posúdila spôsobilosť Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici 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 Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici uskutočňovať 

študijné programy a podľa § 83 ods. 1 citovaného zákona odporúča ministrovi školstva 

nepriznať právo udeľovať absolventom príslušného študijného programu zodpovedajúci 

akademický titul takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

c) Hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti Stredoeurópskej 

vysokej školy v Skalici 

Uznesenie 105.8.2c 
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 

podľa oblastí výskumu na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici takto (pozri prílohu 

k uzneseniu): 

 

SEVŠ Číslo a oblasť výskumu 
Hodnotenie výskumu 
(kategória hodnotenia*) 

vysoká škola sa 

nečlení na fakulty 

7. právo a medzinárodné vzťahy  B- (2,55) 

10. environmentalistika a ekológia  C+ (2,30) 

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

akreditácie činností vysokej školy 

 

d) Vyjadrenie Akreditačnej komisie o začlenení Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici 

podľa § 2 ods. 13 zákona o vysokých školách  
Akreditačná komisia na základe vyhodnotenia plnenia kritérií začlenenia konštatuje, že SEVŠ 

v Skalici nespĺňa kritériá KZU-1, KZU-2 a KZU-3 na zaradenie medzi univerzitné vysoké 

školy. Súbežne konštatuje, že nespĺňa ani kritériá na zaradenie medzi odborné vysoké školy. 

 

Uznesenie 105.8.2d 

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 zo dňa 4. 4. 2013 

konštatuje, že Stredoeurópska vysoká škola v Skalici spĺňa kritériá na zaradenie medzi vysoké 

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

školy.  

 

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

f) zákona o vysokých školách 
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Uznesenie 105.8.2e 
Akreditačná komisia konštatuje na základe vyhodnotenia kritérií KVSK-A1 až KVSK-B6, že 

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici má v súčasnosti vyhovujúci vnútorný systém kvality a 

jeho uplatňovanie je na dostatočnej úrovni. 

 

8.3 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (VŠBM) 

(žiadosť č. 70/2017-AK) 

 

Rokovanie sa uskutočnilo za prítomnosti zástupcov VŠBM, prof. M. Mesároša, DrSc., 

povereného výkonom funkcie rektora, Ing. M. Blišťanovej, prorektorky pre vedu, doc. S. 

Križovského, prorektora pre vzdelávanie a začalo sa rozpravou. V  úvode vystúpil predseda 

dočasnej PS M. Líška, ktorý stručne zhrnul výsledky z komplexnej akreditácie, zaujal stanovisko 

k vyjadreniam rektora, pričom zotrval na pôvodne formulovaných záveroch vo všetkých častiach 

hodnotiacej správy. Nasledovalo krátke vystúpenie M. Mesároša, povereného výkonom funkcie 

rektora, ktorý opätovne argumentoval, prečo vysoká škola by mala mať akreditovaný 

doktorandský študijný program. Na podporu svojho názoru, okrem iných argumentov uviedol aj 

skutočnosť, že ako súkromná vysoká škola, ktorá  nedostáva na svoj  rozvoj od štátu žiadne 

finančné prostriedky, si budú toto štúdium musieť financovať len z vlastných zdrojov. 

V následnej diskusii vystúpil predseda AK, ktorý ako negatívum vysokej školy vidí časté zmeny 

na funkčných miestach garantov, čo neprispieva k dobrému vývoju na škole a  člen AK M. Urban 

zdôraznil potrebu oveľa viac zvýšiť vedecké výstupy, ktoré budú na medzinárodnej úrovni a to už 

aj na 2. stupni vysokoškolského štúdia. V diskusii ešte vystúpil aj prítomný zástupca ŠRVŠ, ktorý 

vyjadril nespokojnosť s prístupom rektora počas návštevy dočasnej PS na vysokej škole 20. 10. 

2017 k zástupcovi študentov (delegovaný do dočasnej pracovnej skupiny  na základe memoranda 

medzi AK a ŠRVŠ). Rektor sa na zasadnutí študentom ospravedlnil a ako dôvod svojho prístupu 

k študentovi uviedol napätie a stres z výsledku návštevy. Po ukončení rozpravy predseda AK 

podal návrh na odsúhlasenie Hodnotiacej správy (príloha k bodu 8.3) z komplexnej akreditácie 

VŠBM, ktorá bola prijatá počtom hlasov 21 z prítomných 21 členov AK. Hodnotiaca správa bude 

postúpená na ďalšie konanie MŠVVaŠ SR spolu s vyjadreniami, ktoré sú uvedené pod 

uzneseniami č. 105.8.3a až 105.8.3e. Za všetky uvedené vyjadrenia vrátane vyjadrenia 

o začlenení VŠBM  hlasovalo všetkých  21 prítomných členov AK, okrem hlasovania 

k schváleniu doktorandského študijného programu v dennej forme, pri ktorom z 21 prítomných 

členov za predmetné vyjadrenie bolo 19 členov, 1 bol proti a 1 sa zdržal hlasovania.   

  

 

a) Hodnotenie plnenia poslania a úloh Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v 

Košiciach na základe analýzy jej činnosti 

Uznesenie 105.8.3a 
Akreditačná komisia konštatuje, že Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 

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 bezpečnostného manažérstva v Košiciach požiadala o akreditáciu  

Uznesenie 105.8.3b 
a) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách posúdila spôsobilosť Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach 

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

školách posúdila spôsobilosť Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach 

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

ministrovi školstva zamietnuť žiadosť  udeľovať absolventom príslušného študijného 

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

 

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

bezpečnostného manažérstva v Košiciach 

Uznesenie 105.8.3c 
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 

podľa oblastí výskumu na  Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach takto: 

(pozri prílohu k uzneseniu). 

 

 

VŠBM Číslo a oblasť výskumu 

Hodnotenie  

výskumu 
(kategória  

hodnotenia*) 

vysoká škola sa nečlení  na fakulty 23. bezpečnostné služby B+/3,35 

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

akreditácie činností vysokej školy 

 

d) Vyjadrenie Akreditačnej komisie o začlenení Vysokej školy bezpečnostného manažérstva 

v Košiciach podľa § 2 ods. 13 zákona o vysokých školách  
Akreditačná komisia na základe vyhodnotenia plnenia kritérií začlenenia konštatuje, že VŠBM 

spĺňa kritérium KZU-1 a nespĺňa kritériá KZU-2 a KZU-3 na zaradenie medzi univerzitné 

vysoké školy. Súbežne konštatuje, že nespĺňa ani kritériá na zaradenie medzi odborné vysoké 

školy. 

 

Uznesenie 105.8.3d 

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 zo dňa 4. 4. 2013 

konštatuje, že Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach spĺňa kritériá na 

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

medzi odborné vysoké školy.  

 

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

f) zákona o vysokých školách 

Uznesenie 105.8.3e 
Akreditačná komisia konštatuje na základe vyhodnotenia kritérií KVSK-A1 až KVSK-B6, že 

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach má v súčasnosti vyhovujúci vnútorný 

systém kvality a jeho uplatňovanie je na dostatočnej úrovni. 

 

8.4 Vysoká škola DTI (VŠ DTI) 
(žiadosť č. 72/2017-AK) 
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Rokovanie sa uskutočnilo za prítomnosti zástupcov VŠ DTI, doc. T. Lengyelfalusyho, 

povereného funkciou rektora, prorektorov K. Korintuša a M. Škodu. Prítomný na rokovaní bol aj 

právnik JUDr. J. Bizoň, ktorého si prizvala VŠ DTI a AK jeho účasť akceptovala v presvedčení, 

že ide o zástupcu správnej rady vysokej školy. Vzhľadom na príslušné ustanovenie štatútu AK, že 

zasadnutia AK sú neverejné a môžu sa ho zúčastňovať štatútom vymedzené osoby a pozvané 

subjekty, AK nesúhlasila s účasťou ďalšieho zástupcu VŠ DTI, notára JUDr. Mariána Z. 

Rokovanie pokračovalo  rozpravou, v ktorej úvode vystúpil predseda dočasnej PS V. Nečas. 

Predseda  predniesol zásadné časti z návrhu hodnotiacej správy. Následne predseda AK 

informoval členov AK o preskúmaní zaradenia výstupov za OV 8, ktoré sa na žiadosť VŠ DTI 

uskutočnilo  v Sekretariáte AK 8. 3. 2018 v súlade s príslušnými predpismi. Výsledkom 

preskúmania bola zmena troch výstupov do vyšších kategórií po zvážení opráv, o ktorých 

zástupcovia informovali na spoločnom stretnutí.  Následne predseda AK predmetné zmeny 

v atribúte výstupov spracoval  v IS AK  (pôvodná kategória  C+ s číselnou hodnotou 2,35  sa 

zvýšila na B- s číselnou hodnotou 2,50). Táto zmena v hodnotení za OV 8 bude predmetom 

odsúhlasenia na rokovaní a môže mať aj vplyv na  zmenu  začlenenie vysokej školy v porovnaní 

so začlenením uvedeným v návrhu hodnotiacej správy. Ďalej rozprava pokračovala vystúpením 

doc. T. Lengyelfalusyho, ktorý postupne prechádzal viaceré body vyjadrenia zaslaného k  návrhu  

hodnotiacej správy, pričom pri niektorých bodoch ho dopĺňali aj prítomní prorektori. Na otázky 

všetkých troch zástupcov VŠ DTI  postupne odpovedali príslušní členovia dočasnej PS alebo 

predsedovia stálych PS AK, ktorých sa vyjadrenia vysokej školy týkali. S niektorými 

odpoveďami zástupcovia vysokej školy vyjadrili spokojnosť, pri niektorých polemizovali, alebo 

priamo nesúhlasili. V závere svojho vystúpenia  doc.  Lengyelfalusy skonštatoval, že nedostal 

odpovede na všetky zaslané výhrady vo vyjadrení. Ďalej uviedol, že z celého priebehu 

komplexnej akreditácie ako aj rozpravy nadobúda dojem, že komisia ubližuje svojím konaním 

súkromným vysokým školám a v prípade VŠ DTI  nehodnotí všetky atribúty komplexne. 

Akreditačná komisia po vystúpení rektora a na návrh podpredsedu AK a člena AK I. Šimovčeka 

sa rozhodla rozpravu k návrhu hodnotiacej správy z VŠ DTI prerušiť do nasledujúceho 106. 

ZAK, na ktoré bude zástupca vysokej školy opäť prizvaný. AK pre efektívne pokračovanie 

rozpravy na 106. ZAK   vypracuje k vzneseným výhradám vo vyjadrení VŠ DTI zo dňa 19. 3. 

2018 č. VR_505-2018 písomné stanoviská. 

 

K bodu 9  

 

9.1 Zmeny v stálych PS a zriadenie dočasných PS 

 

Uznesenie 105.9.1 
a) Akreditačná komisia odsúhlasila zmeny v stálych pracovných skupinách takto:  

(pozri prílohu k uzneseniu).  

b) Akreditačná komisia odsúhlasila dočasnú pracovnú skupinu pre komplexnú akreditáciu 

vysokej školy s názvom Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica, 

odborná vysoká škola v tomto zložení: L. Čarný (predseda), Ľ. Fišera, J. Holeček, 

J. Škvarenina, V. Patráš, R. Hindls.  

 

9.2 Iné 

 

 

V rámci tohto bodu členovia Akreditačnej komisie boli oboznámení:  

 AK sa oboznámila s materiálom ENQA, ktorý bude odovzdaný európskym ministrom 

školstva  zodpovednýmh za vysoké školstvo na plánovanej konferencii v  dňoch 24. – 25. 
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mája Paríži. Ide o informáciu o zmenách a pokrokoch v oblasti systému zabezpečenia 

kvality v európskom  vysokoškolskom priestore po prijatí Standards and Guidelines for 

Quality Assurance in the European Higher Education Area na  konferencie ministrov 

v roku 2015 v Jerevane spolu s odporúčaniami na zlepšenie. ENQA  považuje 

v súčasnosti za dôležité  vytvorenie podmienok na zaručenie nezávislosti a autonómie 

akreditačných agentúr, ďalej zavedenie tzv. európskeho prístupu, cezhraničné 

zabezpečenie kvality v európskom vysokoškolskom priestore, zapojenie študentov do 

procesov zabezpečenia kvality ako aj zverejňovanie hodnotiacich správ.  

 Tajomníčka AK informovala o organizačnom zabezpečení  106. ZAK, ktoré by sa malo 

konať podľa  požiadavky AK zo 104. ZAK v Trenčianskych Tepliciach. Ďalej upozornila 

na množstvo podkladov, ktoré bude potrebné prerokovať na tomto zasadnutí. Po skončení 

105. zasadnutia SAK zašle členom AK aktualizovaný prehľad nevybavených žiadostí. Na  

základe vyššie  uvedených informácii bolo rozhodnuté, že 106. zasadnutie, ktoré sa má 

konať v dňoch 27. – 28. 6. 2018, začne ráno  27. 6. 2018, preto je potrebné aby  SAK 

zabezpečil ubytovanie pre členov AK už z 26. na 27. 6. 2018. 

 Miroslav Fikar, člen AK, navrhol vzhľadom na pretrvávajúce problémy s preskúmavaním 

pracovných úväzkov garantov, resp.  spolugarantov uvedených niektorými  vysokými 

školami v rámci žiadosti o akreditáciu príslušných činností, aby štatutárni zástupcovia 

vysokých škôl boli vyzvaní na dôsledné uvádzanie všetkých pracovných úväzkov 

garantov, resp. spolugarantov vo formulári pre vedecko-pedagogickú charakteristiku. 

Požadované informácie sú potrebné na náležité vyhodnotenie kritéria KSP-A6. Tento 

návrh podporili všetci prítomní členovia AK a bolo k tomu prijaté nasledujúce uznesenie.    

Uznesenie 105.9.2 
Akreditačná komisia poveruje predsedu AK v spolupráci s tajomníčkou AK neodkladne  zaslať 

všetkým vysokým školám písomnú výzvu na uvádzanie všetkých  pracovných úväzkov garantov, 

resp. spolugarantov ku dňu podávania žiadosti o akreditáciu príslušných činností. Požadované 

údaje treba uviesť  v rámci prílohy 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o 

Akreditačnej komisii.  

  

 

 

Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK 

 

Zápis schválil dňa: 

 

Ľubor Fišera  

predseda Akreditačnej komisie 


