Zápis
z mimoriadneho 107. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného 13. augusta 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, V. Nečas,
V. Patráš, G. Petrová, I. Šimovček, M. Urban, J. Vilček.
Neprítomní:
J. Mihok, J. Škvarenina.
2. Hostia
M. Šmid, prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK)
A. Čekanová, podpredsedníčka Rady vysokých škôl (RVŠ)
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
5. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. g) – overovanie splnenia kritérií
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. Rozličné

K bodu 1
Zasadnutie otvoril predseda AK Ľubor Fišera, ktorý po privítaní členov AK a zástupcov
reprezentácie vysokých škôl uviedol dôvod zvolania mimoriadneho zasadnutia. Predseda ďalej
ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí členov J. Mihoka (neodkladná účasť na obhajobách
dizertačných prác) a J. Škvareninu (náhle ochorenie) a skonštatoval, že komisia nadpolovičným
počtom prítomných členov je uznášaniaschopná a dal hlasovať o návrhu programu, ktorý bol
prijatý bez zmeny. Nasledovala kontrola uznesení, ktorú predniesla tajomníčka AK
a skonštatovala, že všetky uznesenia zo 106. ZAK boli splnené.
Zasadnutia sa zúčastnil prezident SRK prof. M. Šmid a podpredsedníčka RVŠ PhDr. A.
Čekanová. Obidvaja zástupcovia reprezentácie vysokých škôl požiadali v úvode zasadnutia
o krátke vystúpenie. Informovali členov AK o aktivitách vo svojich orgánoch, a to
o posudzovaní návrhu na novú sústavu študijných odborov a o vyjadrovaní sa k návrhu MŠVVaŠ
SR na vymenovanie členov Akreditačnej komisie k 1. 9. 2018, vzhľadom na to, že siedmim
doterajším členom končí 1. funkčné obdobie k 31. 8. 2018. Ďalej bola AK informovaná
prezidentom SRK o tom, že 10. 9. 2018 sa má zúčastniť rokovania v NR SR k prezidentom
republiky SR vetovanému návrhu nového zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského
vzdelávania a novely zákona o vysokých školách. V NR SR sa sústredí na informácie týkajúce sa
posunutia termínov účinnosti v prechodných ustanoveniach v obidvoch dokumentoch.

K bodu 2
Uznesenie 107.2.1
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. 1
citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR nepriznať právo udeľovať absolventom
príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul takto: (pozri prílohu
k uzneseniu).
c) Akreditačná komisia v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
iniciovala na Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte akreditáciu
študijného programu 2. stupňa geografia v regionálnom rozvoji v dennej forme aj externej
forme v slovenskom jazyku a študijného programu 3. stupňa regionálna geografia v dennej
forme aj externej forme v slovenskom jazyku s cieľom posúdiť, či aj po vykonaných zmenách
je vysoká škola spôsobilá uskutočňovať predmetné študijné programy. Akreditačná komisia
podľa § 83 ods. 7 citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR priznať právo udeľovať
absolventom príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul takto: (pozri
prílohu k uzneseniu).
d) Akreditačná komisia sa zaoberala podnetom k uzneseniu č. 106.2.1, ktorý bol komisii zaslaný
mailom 25. 7. 2018 a skonštatovala, že skutočnosti v ňom uvedené nezodpovedajú
predpisom, ktorými sa riadi činnosť a pôsobnosť Akreditačnej komisie. O tejto skutočnosti
bude listom predsedu AK informovaný pisateľ podnetu.

K bodu 3
Uznesenie 107.3.1
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
k uzneseniu).
b) Akreditačná komisia v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
iniciovala na Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte akreditáciu
habilitačného konania a vymenúvacieho konania v študijnom odbore 4.1.35. geografia
s cieľom posúdiť, či aj po vykonaných zmenách je vysoká škola spôsobilá uskutočňovať
predmetnú akreditačnú činnosť. Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 7 citovaného
zákona odporúča MŠVVaŠ SR priznať právo uskutočňovať habilitačné konanie a
vymenúvacie konanie v príslušnom študijnom odbore takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 4
V bode 4 neboli predložené žiadne podklady na rokovanie.

K bodu 5
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
začala overovanie splnenia kritérií schválených podľa § 12 ods. 1 písm. e) vyššie citovaného
zákona o vysokých školách pre vymenúvacie konanie na Prešovskej univerzite v Prešove
v študijnom odbore pravoslávna teológia, a to na základe žiadosti MŠVVaŠ SR
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č. 2018/5345:23-15A0 zo dňa 7. 6. 2018 doručenej Sekretariátu AK 27. 6. 2018. Priebeh
doterajšieho overovania zhodnotil predseda stálej pracovnej skupiny pre OV 2. humanitné vedy
V. Patráš a uviedol, že ukončenie overovania predpokladá na 108. ZAK.

K bodu 6
6.1 Študijné programy

Uznesenie 107.6.1
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. 9 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 107.6.2
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 predĺžiť priznané 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 príslušnom
študijnom odbore a vzhľadom na skutočnosť, že vysoká škola v súčasnosti spĺňa kritériá,
odporúča MŠVVaŠ SR obnoviť platnosť priznaných práv do najbližšej komplexnej
akreditácie takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 7
Uznesenie 107.7.1
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, na ktoré majú vysoké školy priznané právo uskutočňovať habilitačné
konanie a vymenúvacie konanie a neakceptuje navrhnuté zmeny takto: (pozri prílohu
k uzneseniu).

K bodu 8
V rámci tohto bodu sa o slovo prihlásil podpredseda AK J. Holeček, ktorý v súvislosti
s ukončením členstva v komisii v rámci prvého funkčného obdobia k 31. 8. 2018 poďakoval

3

všetkým členom za spoluprácu, tvorivú atmosféru a uviedol, že práca v komisii bola preňho
veľkým prínosom a obohatením, či už po odbornej, tak aj po ľudskej stránke.
V ďalšej časti svojho vystúpenia podpredseda AK predniesol členom AK ponuku na spoluprácu
so Zväzom automobilového priemyslu Slovenskej republiky pri tvorbe identifikátorov
kvalifikácie pre určité druhy profesií. Táto aktivita sa spája s problematikou profesijne
orientovaného vysokoškolského štúdia, ku ktorej Slovensko-nemecká obchodná komora v
spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu Slovenskej republiky organizuje 9. 10. 2018
konferenciu pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Martiny Lubyovej.
V závere rokovania predseda dočasnej pracovnej skupiny pre vyhodnocovanie špičkových tímov
M. Urban navrhol v súvislosti s posudzovaním správ špičkových tímov z 1. výzvy postup
krížového hodnotenia týchto správ, tzv. cross checking. V tejto aktivite bude podľa potreby
súčinný aj Sekretariát Akreditačnej komisie tak, aby na 108. ZAK mohlo byť vyhodnotenie správ
ukončené.
Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK
Zápis schválil dňa:
Ľubor Fišera
predseda Akreditačnej komisie
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