
Zápis 
zo  111. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 

konaného 24. – 25. apríla 2019 v Bratislave 

 

 

Účasť 

 

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

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

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

2. Hostia 

A. Čekanová, podpredsedníčka Rady vysokých škôl (RVŠ) 

J. Jurkovič, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl (GR SVŠ MŠVVaŠ SR) 

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 (predkladá predseda dočasnej PS V. Patráš) 

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 následne 

predložil návrh programu 111. ZAK. Návrh bol prítomnými 19 členmi prijatý bez pripomienok. 

Následne program pokračoval kontrolou uznesení, ktorú vykonala tajomníčka AK M. Holická. 

Zo 110. ZAK boli splnené všetky uznesenia. Nesplnené zostávajú dve uznesenia zo 109. ZAK, a 

to 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.  
 

Časti zasadnutia AK sa zúčastnili aj zástupcovia MŠVVaŠ SR a RVŠ. Počas zasadnutia využili 

možnosť vystúpenia.  

Za RVŠ jej podpredsedníčka A. Čekanová informovala členov AK o blížiacich sa nových 

voľbách v reprezentácii a o prácach súvisiacich s prípravou vyhlášky MŠVVaŠ SR o sústave 

študijných odborov.  
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GR SVŠ v súvislosti s prípravou predmetnej vyhlášky informoval o možných termínoch jej 

účinnosti a zodpovedal na otázky člena AK M. Urbana o možnostiach nákupu prístrojovej 

techniky z finančných prostriedkov určených pre špičkové tímy. Takisto odpovedal aj na otázky 

tajomníčky AK k problematike názvov študijných odborov v rámci posudzovaných žiadostí po 

nadobudnutí platnosti vyhlášky o sústave študijných odborov.  

Z. Brčáková odpovedala na otázky členov AK v rámci diskusií k hodnotiacim správam 

a stanoviskám predkladaným v bodoch 2 až 4. Vo svojich vystúpeniach uvádzala dôležité 

skutočnosti, ktoré sú potrebné na vyhotovovanie rozhodnutí na základe vyjadrení AK, najmä 

s dôrazom na presnú formuláciu kritéria, ktoré nebolo splnené.   

V závere bodu 1 predseda AK prečítal e-mail z kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, ktorý 

mu bol doručený 17. 4. 2019 a týkal sa problematiky vymenúvania za profesora.  Po krátkej 

diskusii k predmetnej veci členovia AK odporúčali predsedovi AK informovať kanceláriu 

prezidenta o nemožnosti v danej veci poskytnúť požadované odporúčanie, keďže zo strany AK 

bol už proces ukončený na 108. ZAK (zverejnený zápis dostupný na: 

http://www.akredkom.sk/index.pl?tmpl=zapis) a postúpený MŠVVaŠ SR; následné postupy už 

spadajú do pôsobnosti MŠVVaŠ ŠR, resp. ministra školstva.  

 

K bodu 2 

Uznesenie 111.2.1 
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 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 

nepriznať právo udeľovať absolventom príslušného študijného programu zodpovedajúci 

akademický titul, resp. pozastaviť právo alebo zamietnuť žiadosť takto: (pozri prílohu 

k uzneseniu). 

 

K bodu 3 

Uznesenie 111.3.1 
a) 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). 

b) 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 nepriznať právo uskutočňovať tieto konania v príslušnom študijnom odbore 

takto, resp. zamietnuť žiadosť: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

K bodu 4 
4.1 Študijné programy 

http://www.akredkom.sk/index.pl?tmpl=zapis
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Uznesenie 111.4.1 
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. 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 

pozastaviť právo takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

c) 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 do najbližšej komplexnej akreditácie takto: (pozri 

prílohu k uzneseniu). 

 

4.2 Habilitačné konanie a inauguračné (vymenúvacie) konanie 

 

Uznesenie 111.4.2 
a) 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). 

b) 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 

pozastaviť právo takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

K bodu 5 
 

5.1 Akadémia médií,  

odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave 

(č. žiadosti 2019/80-9070) 

 

Akreditačná komisia v súlade s predpismi prizvala na prerokovanie predmetného bodu 

štatutárneho zástupcu Akadémie médií, odbornej vysokej školy mediálnej a marketingovej 

komunikácie v Bratislave (AMMMK). Pozvánka zo dňa 5. 4. 2019 bola zaslaná 9. 4. 2019 do 

vlastných rúk štatutárneho zástupcu – riaditeľa AMMMK a bola prevzatá 10. 4. 2019. Do 

začiatku konania 111. ZAK nebola AK zo strany AMMMK doručená žiadna informácia o účasti 

zástupcov AMMMK. Rozprava sa uskutočnila bez prítomnosti zástupcu vysokej školy. V úvode 

rozpravy vystúpil  predseda dočasnej PS V. Patráš, ktorý skonštatoval, že návrh hodnotiacej 

správy z komplexnej akreditácie AMMMK bol odsúhlasený na 109. ZAK a zaslaný na vyjadrenie 

vysokej škole. Vysoká škola nezaslala žiadne vyjadrenie. Berúc do úvahy skutočnosť, že 

AMMMK nepredložila ani žiadne podklady na vykonanie komplexnej akreditácie, predseda 

dočasnej PS predniesol na schválenie návrh nižšie uvedených uznesení. Uznesenia boli prijaté 

všetkými 16 členmi AK prítomnými v tom čase na rokovaní.     
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Uznesenie 111.5.1 
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).  

a) Hodnotenie plnenia poslania a úloh Akadémie médií, odbornej vysokej školy mediálnej 

a marketingovej komunikácie v Bratislave, na základe analýzy jej činnosti 

Uznesenie 111.5.1a 
Akreditačná komisia konštatuje, že Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a 

marketingovej komunikácie v Bratislave (ďalej len „AMMMK“) nepredložila k termínu 

začatia komplexnej akreditácie a ani na výzvu zo dňa 21. 11. 2018 žiadne podklady. 

Akreditačná komisia preto nemohla vypracovať Hodnotenie plnenia poslania a úloh AMMMK 

na základe analýzy jej činnosti ako súčasť hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie v 

súlade s ustanovením § 84 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

vysokých školách“), účinného do 31. 10. 2018.    

 

b) Vyjadrenie Akreditačnej komisie o spôsobilosti uskutočňovať študijné programy na 

Akadémii médií, odbornej vysokej škole mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave  

Uznesenie 111.5b 
Akreditačná komisia konštatuje, že AMMMK nepredložila k termínu začatia komplexnej 

akreditácie a ani na výzvu zo dňa 21. 11. 2018 žiadne podklady. Akreditačná komisia preto 

nemohla vypracovať Vyjadrenie komisie o spôsobilosti uskutočňovať študijné programy na 

AMMMK ako súčasť hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie v súlade s ustanovením § 84 

ods. 4 písm. b) zákona o vysokých školách, účinného do 31. 10. 2018. 

 

c) Hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti Akadémie médií, 

odbornej vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave  

Uznesenie 111.5.1c 
Akreditačná komisia konštatuje, že AMMMK nepredložila k termínu začatia komplexnej 

akreditácie a ani na výzvu zo dňa 21. 11. 2018 žiadne podklady. Akreditačná komisia preto 

nemohla vypracovať Hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti 

AMMMK ako súčasť hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie v súlade s ustanovením § 84 

ods. 4 písm. d) zákona o vysokých školách, účinného do 31. 10. 2018. 
 

d) Vyjadrenie Akreditačnej komisie o začlenení Akadémie médií, odbornej vysokej školy 

mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave 

Uznesenie 111.5.1d 

Akreditačná komisia konštatuje, že AMMMK nepredložila k termínu začatia komplexnej 

akreditácie a ani na výzvu zo dňa 21. 11. 2018 žiadne podklady. Akreditačná komisia preto 

nemohla vypracovať Vyjadrenie Akreditačnej komisie o začlenení AMMMK ako súčasť 

hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie v súlade s ustanovením § 84 ods. 4 písm. e) 

zákona o vysokých školách, účinného do 31. 10. 2018.  

 

e) Vyjadrenie Akreditačnej komisie k vnútornému systému kvality Akadémie médií, 

odbornej vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave 

Uznesenie 111.5.1e 
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Akreditačná komisia konštatuje, že AMMMK nepredložila k termínu začatia komplexnej 

akreditácie a ani na výzvu zo dňa 21. 11. 2018 žiadne podklady. Akreditačná komisia preto 

nemohla vypracovať Vyjadrenie Akreditačnej komisie k vnútornému systému kvality AMMMK 

ako súčasť hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie v súlade s ustanovením § 84 ods. 4 

písm. f) zákona o vysokých školách, účinného do 31. 10. 2018. 
 

K bodu 6  

6.1 Zmeny v stálych a dočasných PS 

Uznesenie 111.6.1  
Akreditačná komisia odsúhlasila zmeny v stálych pracovných skupinách takto:  

(pozri prílohu k uzneseniu).  

 

6.2 Iné 

Uznesenie 111.6.2a 
Akreditačná komisia sa zaoberala podnetom zo dňa 14. 3. 2019 postúpeným zo SVŠ MŠVVaŠ 

SR a zaevidovaným 19. 3. 2019 (č. 2019/150-9070). Podnet sa týkal poskytovania 

vysokoškolského vzdelávania na Prešovskej univerzite v Prešove a postúpený bol Akreditačnej 

komisii s odporúčaním preveriť dodržiavanie kritérií akreditácie. Vzhľadom na skutočnosť, že 

listom GR SVŠ zo dňa 2. 4. 2019 boli Akreditačnej komisii zaslané doplňujúce informácie 

k podnetu, z ktorých vyplynulo, že podnet zo dňa 14. 3. 2019 nepísala v ňom uvedená osoba a od 

informácií v liste sa dištancovala,  Akreditačná komisia konanie z uvedeného dôvodu v danej 

veci zastavila. 

     

Akreditačná komisia prerokovala žiadosť advokátskej kancelárie  BIZOŇ&PARTNERS z 29. 3. 

2019 o opravu chyby v hodnotiacej správe Akreditačnej komisie, ktorá bola 3. 4. 2019  

zaevidovaná pod č. 2019/169-9070 a prijala nasledujúce uznesenie.  

 

Uznesenie 111.6.2b 
Akreditačnej komisii bola doručená žiadosť o korekciu údajov v „Podrobnom vyhodnotení 

oblasti výskumu“, ktoré bolo jedným z výsledkov komplexnej akreditácie činností Vysokej školy 

DTI, v zmysle § 84 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení účinnom do 31. októbra 2018 (ďalej len „zákon o vysokých 

školách“). V predmetnom dokumente Akreditačnej komisie, ktorý bol vydaný uznesením 

106.9.1d ako súčasti zápisu zo 106. zasadnutia Akreditačnej komisie konaného v dňoch 27. – 28. 

júna 2018 v Trenčianskych Tepliciach, pri vyhodnotení oblasti výskumu 1. pedagogické vedy sa 

uvádza výsledné číselné hodnotenie 2.70 a výsledné hodnotenie B-. Vysoká škola dostala k 

návrhu Hodnotiacej správy Akreditačnej komisie priestor na vyjadrenie v zmysle čl. 7 ods. 13 

štatútu Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky. Zástupcovia 

Vysokej školy DTI boli následne prizvaní na 106. zasadnutie Akreditačnej komisie (bod 9 

príslušného zápisu AK). 

Komplexná akreditácia činností vysokej školy bola ukončená 8. 11. 2018 (dátum, keď bola 

hodnotiaca správa Akreditačnej komisie a výsledky rozhodnutia ministra, týkajúce sa priznania 

práv, doručené vysokej škole). Proces hodnotenia je definitívne uzavretý a v súčasnosti už nie je 

možné ho nanovo otvárať.  

 

Uznesenie 111.6.2c  
Akreditačná komisia sa zaoberala žiadosťou Vysokej školy DTI zo dňa 8. 4. 2019 o sprístupnenie 

údajov (zaevidovaná 10. 4. 2019 pod č. 2019/187-9070) a konštatuje, že žiadosť je 
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neopodstatnená, pretože všetky požadované údaje, ktoré Vysoká škola DTI žiada sprístupniť na 

webovom sídle AK, sú sprístupnené v súlade so zákonom o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. 

účinnom k 31. 10. 2018, na webovej adrese: http://www.akredkom.sk/index.pl?tmpl=ziadosti 

 

Uznesenie 111.6.2d  
Akreditačná komisia prerušuje diskusiu k návrhu člena AK M. Urbana k tematickému hodnoteniu 

oblastí výskumu podľa jednotlivých fakúlt vysokých škôl, využívajúc pritom výsledky z ostatnej 

komplexnej akreditácie vysokých škôl, výsledky identifikácie špičkových tímov a rozsahu 

aktuálne akreditovaných študijných programov 2. a 3. stupňa pre danú oblasť výskumu. Členovia 

AK sa do najbližšieho zasadnutia AK oboznámia s podkladmi vypracovanými k predmetu veci za 

OV 12 chémia, chemická technológia a biotechnológie. 

 

Uznesenie 111.6.2e  
Akreditačná komisia odsúhlasila termíny a zmenu miesta konania zasadnutí AK na rok 2019 

takto: 

  
Zasadnutie   Termín   Miesto konania Poznámka 

 

112.   21. augusta 2019  Bratislava  mimoriadne 

113.     18. september 2019  Bratislava   

114.   6. – 7. november 2019 AK určí dodatočne 

  

 

 

 

Zápis vypracovala:  

Mária Holická, tajomníčka AK 

 

 

 

Zápis schválil dňa: 

 

Ľubor Fišera  

predseda Akreditačnej komisie 

http://www.akredkom.sk/index.pl?tmpl=ziadosti

