
Zápis 
zo  110. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 

konaného 13. – 14. februára 2019 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,  M. Líška, P. Markoš, J. Mihok, V. Nečas, V. Patráš,  

  G. Petrová, J. Sinay, I. Šimovček, J. Škvarenina, M. Urban, J. Vilček. 

Ospravedlnený: V. Kupec.  

 

2. Hostia 

M. Šmid, prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) 

M. Putala, predseda Rady vysokých škôl (RVŠ) 

B. Lovász, predseda Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) 

Z. Brčáková, zástupkyňa odboru vysokoškolského vzdelávania SVŠ MŠVVaŠ SR 

 

Program 

1. Otvorenie, schválenie návrhu programu, kontrola uznesení  

2. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona o vysokých školách v spojitosti s § 37 ods. 

2 zákona o zabezpečovaní kvality VV – študijné programy 

3. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. c) zákona o vysokých školách v spojitosti s § 37 ods. 

2 zákona o zabezpečovaní kvality VV – habilitačné konanie a inauguračné (vymenúvacie) 

konanie 
4. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 8 a 9 zákona o vysokých školách v spojitosti s § 37 

ods. 4 zákona o zabezpečovaní kvality VV – správy na odstránenie nedostatkov predložené 

vysokými školami  

4.1 Študijné programy  

4.2 Habilitačné konanie a inauguračné (vymenúvacie) konanie  

5. Komplexná akreditácia 

5.1  Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie 

v Bratislave  

6. Rozličné 

6.1 Zmeny v stálych PS a ustanovenie dočasných PS 

6.2 Iné 

 

K bodu 1  
Zasadnutie otvoril predseda AK Ľ. Fišera. Privítal prítomných hostí, členov AK a V. Patrášovi 

odovzdal list, ktorým ho vláda Slovenskej republiky vymenovala k 20. 12. 2018 za nového 

podpredsedu AK.  

Pred schvaľovaním návrhu programu 110. ZAK predseda AK ešte oboznámil prítomných 

s dvoma aktivitami, ktoré od 109. ZAK zrealizovala AK. Prvou bola účasť predsedu AK na 

vymenovaní nových rektorov prezidentom Slovenskej republiky. Táto udalosť sa uskutočnila 

v Prezidentskom paláci 30. januára 2019 a medzi vymenovanými novými rektormi bol aj súčasný 

člen AK M. Fikar, ktorého funkčné obdobie sa začína 23. 3. 2019. Dovtedy bude M. Fikar ešte 

aktívne pracovať ako člen AK. Druhá aktivita sa týkala požiadavky GR SVŠ J. Jurkoviča 

poskytnúť zo strany AK podklady na hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej 

tvorivej činnosti vysokých škôl z poslednej  komplexnej akreditácie na účely prípravy dočasných  
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kritérií na označenie „výskumná univerzita“ (§113ab ods. 5 zákona č. 270/2018, ktorým sa 

novelizoval zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov). Podklady z poslednej komplexnej akreditácie boli podľa 

požiadaviek GR SVŠ vygenerované z IS AK a Sekretariátom AK poskytnuté 7. 2. 2019 

prostredníctvom e-mailovej pošty. 

Ďalej bol odsúhlasený návrh programu bez pripomienok a nasledovala kontrola uznesení. 

Tajomníčka AK M. Holická skonštatovala, že z ostatného 109. ZAK neboli doteraz splnené dve 

uznesenia. Uznesenie 109.9.3. – výber jednej stálej pracovnej skupiny na spoluprácu s firmou 

TREXIMA a uznesenie 109.9.4c – prerokovanie zabezpečenia kontinuity prác v ENQA 

v súvislosti so vznikom Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (v skratke aj 

„SAAVŠ“) s GR SVŠ J. Jurkovičom. Ostatné uznesenia boli splnené.  

Počas zasadnutia využili možnosť vystúpenia všetci traja zástupcovia reprezentácií vysokých 

škôl. Informovali najmä o kandidátoch, ktorých reprezentácie navrhli do novej SAAVŠ 

a o plánovaných aktivitách na najbližšie obdobie. Predseda ŠRVŠ navyše informoval 

o prieskume podmienok štúdia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 

v súvislosti s problémami, ktoré sa vyskytli po presune výučby počas zimného semestra 

2018/2019 z miesta poskytovania na Šoltésovej ul. 4 do niekoľkých iných priestorov v Bratislave. 

Ďalšie informácie k tejto téme sú uvedené v bode 2 pri príslušnom uznesení.   

 

K bodu 2 

Uznesenie 110.2.1 
a) Akreditačná komisia posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy 

podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v spojitosti s § 37 

ods. 2  zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality VV a odporúča MŠVVaŠ SR 

priznať právo udeľovať absolventom príslušného študijného programu zodpovedajúci 

akademický titul takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

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

iniciovala pred 1. 11. 2018 na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, Technickej 

fakulte (č. žiadosti 2019/14,15-9070) akreditáciu študijných programov 1. a 2. stupňa 

s názvom kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách (2014) v dennej aj externej 

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

spôsobilá uskutočňovať predmetné študijné programy. Akreditačná komisia odporúča po 

posúdení zmien MŠVVaŠ SR priznať právo aj naďalej takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

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

iniciovala pred 1. 11. 2018 na Žilinskej univerzite v Žiline, Fakulte humanitných vied (č. 

žiadosti 2018/493-68AA) akreditáciu doktorandského študijného programu s názvom 

mediamatika a kultúrne dedičstvo v dennej aj externej forme v slovenskom jazyku 

s cieľom posúdiť, či aj po vykonaných zmenách je vysoká škola spôsobilá uskutočňovať 

predmetný študijný program. Akreditačná komisia odporúča po posúdení zmien MŠVVaŠ SR 

priznať právo aj naďalej takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

Akreditačná komisia sa v rámci bodu 2 zaoberala aj žiadosťou Univerzity Komenského 

v Bratislave, Pedagogickej fakulty (UK PdF) z 21. 9. 2018 evidovanej pod číslom 2018/491-

68AA. UK PdF žiadala Akreditačnú komisiu posúdiť zmenu prezenčnej metódy štúdia na 

kombinovanú metódu štúdia v prípade 41 akreditovaných študijných programov (pozri prílohu 

k bodu 2). Dôvodom bola skutočnosť, že v budove na Šoltésovej ul. 4 v Bratislave v zimnom 

semestri akad. roka 2018/2019 nebolo možné zabezpečiť výučbu z dôvodu uzavretia budovy pre 

rekonštrukčné práce. Vzhľadom na závažnosť situácie a informácie predsedníčky stálej PS pre 

OV 1 pedagogické vedy G. Petrovej na 109. ZAK (uskutočnené dňoch 14. – 15. 11. 2018), AK 

uznesením 109.7.1e) ju poverila spolu s ďalším členom AK L. Čarným vykonať návštevu na UK 
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PdF. Cieľom návštevy bolo overiť realizáciu takéhoto veľkého počtu študijných programov 

v zmenených podmienkach. Predseda AK v záujme objektívneho posúdenia stavu veci požiadal 

predsedu ŠRVŠ listom zo dňa 5. 12. 2018 o zistenie názorov na výučbu v zmenených 

podmienkach medzi dotknutými študentmi v súlade s Memorandom o spolupráci podpísaným 

medzi ŠRVŠ a AK.  Návšteva zástupcov AK na UK PdF pod vedením člena AK  L. Čarného sa 

uskutočnila 4. 12. 2018 a závery z nej (pozri v prílohe zápis z návštevy a správu člena AK L. 

Čarného) boli podkladom na prijatie uznesenia 110.2.2. Do úvahy boli vzaté aj závery ŠRVŠ, 

ktoré na 110. ZAK ústne prezentoval jej predseda B. Lovász.  

 

Uznesenie 110.2.2 
Akreditačná komisia na základe podkladov zo zápisu z návštevy UK PdF, správy člena AK 

L. Čarného a výsledkov zistení ŠRVŠ dospela k záveru, že neakceptuje navrhnutú formu štúdia 

Univerzitou Komenského, Pedagogickou fakultou v prípade 41 akreditovaných študijných 

programov uvedených v prílohe k bodu 2 tohto zápisu. V  učiteľských študijných programoch, 

v študijných programoch logopédia, špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika Akreditačná 

komisia nesúhlasí v budúcnosti s dištančnou ani kombinovanou formou štúdia.  

 

 

K bodu 3 

Uznesenie 110.3.1 
Akreditačná komisia posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie 

a konanie na vymenúvanie profesorov podľa § 82 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách v spojitosti s § 37 ods. 2 zákona o zabezpečovaní kvality VV a odporúča 

MŠVVaŠ SR priznať právo uskutočňovať tieto konania v príslušnom študijnom odbore takto: 

(pozri prílohu k uzneseniu). 

 

K bodu 4 
4.1 Študijné programy 

Uznesenie 110.4.1 
a) Akreditačná komisia overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými 

školami v študijných programoch podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách v spojitosti s § 35 ods. 6 zákona o zabezpečovaní kvality VV a odporúča MŠVVaŠ SR 

zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie, resp. 

s časovým obmedzením takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

b) Akreditačná komisia overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými 

školami v  študijných programoch podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách v spojitosti s § 35 ods. 6 zákona o zabezpečovaní kvality VV a odporúča MŠVVaŠ SR 

obnoviť pozastavené právo a priznať právo s časovým obmedzením, resp. do najbližšej 

komplexnej akreditácie takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

4.2 Habilitačné konanie a inauguračné (vymenúvacie) konanie 

 

Uznesenie 110.4.2 
Akreditačná komisia overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými 

školami v daných študijných odboroch podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách v spojitosti s § 35 ods. 6 zákona o zabezpečovaní kvality VV a odporúča MŠVVaŠ SR 

zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie takto: (pozri 

prílohu k uzneseniu). 



 4 

 

K bodu 5 
 

5.1 Akadémia médií,  

odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave 

 

Uznesenie 110.5.1 
Akreditačná komisia odsúhlasila návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie pre  

Akadémiu médií, odbornú vysokú školu mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave 

takto: (pozri prílohu k uzneseniu).  

 

K bodu 6  

6.1 Zmeny v stálych a dočasných PS 

 

Uznesenie 110.6.1  
Akreditačná komisia odsúhlasila zmeny v stálych pracovných skupinách takto:  

(pozri prílohu k uzneseniu).  

 

6.2 Iné 

Uznesenie 110.6.2  
Akreditačná komisia poveruje predsedu AK informovať prezidentku CEENQA Cristinu 

Ghitulicau a prezidentku INQAAHE Susannu Karakhanyan o zmenách, ktoré vyplynuli zo 

zákona o zabezpečovaní kvality VV a smerujú k zániku činnosti a pôsobnosti Akreditačnej 

komisie k 1. 1. 2020. 

 

V súvislosti s informáciou predsedu AK o poskytnutí výsledkov hodnotenia výskumnej, 

vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl z poslednej komplexnej akreditácie 

SVŠ navrhol člen AK M. Urban vypracovať zhrnutie výsledkov z hodnotenia výskumu (oblastí 

výskumu po fakultách) za AK vzhľadom na ukončenie jej činnosti k 31. 12. 2019. O predmetnom 

 návrhu M. Urbana diskutovalo viacero členov AK. Vzhľadom na nejednotnosť názorov predseda 

AK diskusiu prerušil do najbližšieho zasadnutia AK.    

 

 

 

Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK 

 

 

Zápis schválil dňa: 

 

Ľubor Fišera  

predseda Akreditačnej komisie 


