Zápis
z mimoriadneho 112. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného 21. augusta 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
M. Šmid, doterajší prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK)
R. Kropil, novozvolený prezident SRK
A. Čekanová, podpredsedníčka Rady vysokých škôl (RVŠ)
P. Ondreička, zástupca 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. Rozličné
5.1 Zmeny v stálych PS a ustanovenie dočasných PS
5.2 Iné

K bodu 1
Zasadnutie otvoril predseda AK Ľ. Fišera. Privítal prítomných hostí, členov AK a následne
predložil návrh programu mimoriadneho 112. ZAK. Návrh bol prítomnými 20 členmi prijatý bez
pripomienok. Následne program pokračoval kontrolou uznesení, ktorú vykonala tajomníčka AK
M. Holická. Termínované uznesenia zo 111. ZAK boli splnené okrem uznesenia 111.6.2d, ktoré
bolo posunuté na rokovanie 113. ZAK na 18. 9. 2019.
Časti zasadnutia AK sa zúčastnili aj zástupcovia SRK a RVŠ, ktorí využili možnosť vystúpenia.
Za SRK sa postupne členom AK prihovoril (v deň konania zasadnutia ešte úradujúci) prezident
SRK M. Šmid, ktorý vyjadril členom AK veľký obdiv za to, čo robia v prospech vysokých škôl.
Osobitne vyzdvihol osobnosť predsedu AK Ľubora Fišeru. Jeho vedenie AK označil za dlhodobo
stabilné a spoľahlivé. AK považuje za vynikajúci poradný orgán, ktorý odviedol veľa dobrej
práce. Pri svojom odchode z funkcie prezidenta SRK zaželal všetkým členom aj veľa osobných
a pracovných úspechov.

Nový prezident SRK R. Kropil vo svojom príhovore tematicky nadviazal na svojho predchodcu
a vyslovil presvedčenie, že aj v zostávajúcich pár mesiacoch, v ktorých bude AK ešte činná, bude
spolupráca SRK a AK veľmi dobrá.
Podpredsedníčka RVŠ A. Čekanová informovala o výsledkoch volieb do tohto orgánu a oznámila
členom mená nového vedenia. Predsedom RVŠ sa opäť stal M. Putala, v pozícii podpredsedov
ostáva A. Čekanová a druhým novým podpredsedom sa stal P. Nahalka.
Väčšiu časť zasadnutia bol prítomný aj nový zamestnanec odboru vysokoškolského vzdelávania
SVŠ MŠVVaŠ SR P. Ondreička, ktorý nahradil doterajšiu dlhoročnú zamestnankyňu odboru
Z. Brčákovú.
V ďalšej časti rokovania v bode 1, ktorá sa uskutočnila bez prítomností hostí, bola prerokovaná
odpoveď MŠVVaŠ SR zo dňa 1. 7. 2019 č. 2019/12974:2-A1100 na list predsedu AK
k usmerneniu vo veci požiadavky Vysokej školy DTI k hodnotiacej správe o jej tvorivej činnosti.
Akreditačná komisia na základe záverov vyplývajúcich z odpovede ministerstva prijala
nasledujúce uznesenie.

Uznesenie 112.1.1
Akreditačná komisia schválila na overenie postupu vyhodnotenia oblasti výskumu
1. pedagogické vedy na Vysokej škole DTI počas poslednej komplexnej akreditácie dočasnú
pracovnú skupinu v zložení: predseda V. Patráš, členovia M. Cagala, J. Mihok, V. Kupec
a V. Nečas. O výsledkoch overenia bude predseda dočasnej pracovnej skupiny informovať členov
AK na 113. ZAK.

K bodu 2
Uznesenie 112.2.1
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).
c) Akreditačná komisia na základe listu ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR
M. Lubyovej zo dňa 9. júla 2019 č. 2019/11076:33-A1100 sa opätovne zaoberala závermi
prijatými na 111. ZAK v prípade žiadosti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
o akreditáciu nového študijného programu 3. stupňa priestorové plánovanie (externá
forma). Po zvážení argumentov uvedených v liste a záverov z diskusie členov AK dopĺňa
pôvodné odôvodnenie vyjadrenia takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 3
Uznesenie 112.3.1
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
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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, resp. zamietnuť žiadosť
v príslušnom študijnom odbore takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
c) Akreditačná komisia na základe listu ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR
M. Lubyovej zo dňa 9. júla 2019 č. 2019/11076:33-A1100 sa opätovne zaoberala závermi
prijatými na 111. ZAK v prípade žiadosti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
o akreditáciu habilitačného konania a inauguračného konania v novom študijnom odbore
priestorové plánovanie. Po zvážení argumentov uvedených v liste a záverov z diskusie
členov AK dopĺňa pôvodné odôvodnenie vyjadrenia takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 4
4.1 Študijné programy

Uznesenie 112.4.1
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).
d) Akreditačná komisia na základe listu ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR
M. Lubyovej zo dňa 9. júla 2019, č.2019/11076:33-A1100 sa opätovne zaoberala závermi
prijatými na 111. ZAK k správe na odstránenie nedostatkov Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave v prípade študijného programu 3. stupňa priestorové plánovanie (denná forma).
Po zvážení argumentov uvedených v liste a záverov z diskusie členov AK vypúšťa z
odôvodnenia v stanovisku zo 111. ZAK v časti „Závery“ slovo „Nesplnené“ a ponecháva iba
slovné spojenie „KSP-A4, KSP-A6.“
4.2 Habilitačné konanie a inauguračné (vymenúvacie) konanie

Uznesenie 112.4.2
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
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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
Materiály bodu 5 sa z dôvodu vypršania času určeného na zasadnutie presúvajú na rokovanie
113. ZAK.

Zápis vypracovala:
Mária Holická, tajomníčka AK
Zápis schválil dňa:
Ľubor Fišera
predseda Akreditačnej komisie
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