
Zápis 
zo  113. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 

konaného 18. septembra 2019 v Bratislave 

 

 

Účasť 

 

1. Členovia AK 
Prítomní:      M. Cagala, L. Čarný, M. Fendek, Ľ. Fišera, M. Gbúrová, D. Ježová, V. Kupec,  

                      P. Markoš, J. Mihok, V. Nečas, V. Patráš, G. Petrová, J. Sinay, I. Šimovček,  

                      J. Škvarenina, M. Urban, J. Vilček 

Neprítomní:  A. Dukát, R. Hindls, M. Líška 

 

2. Hostia 

L. Kurilovská, viceprezidentka Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) 

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 (vymenú-

vacie) 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. Prerokovanie návrhu M. Urbana, člena AK, 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 (na príklade 

OV 12 chémia, chemická technológia a biotechnológie)  

(pokračovanie po prerušení na 111. ZAK – predkladá M. Urban) 

6. Rozličné 

6.1 Zmeny v stálych PS a ustanovenie dočasných  PS 

6.2 Iné 

 

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

ospravedlnil neprítomných členov AK. Následne predložil návrh programu 113. ZAK, ktorý bol 

prijatý bez pripomienok prítomnými členmi AK v počte 15.  

Program pokračoval kontrolou uznesení, ktorú vykonala M. Holická, tajomníčka AK. 

Termínované uznesenia z mimoriadneho 112. ZAK boli  splnené vrátane uznesenia 111.6.2d, 

ktoré bolo na mimoriadnom 112. ZAK preložené na rokovanie 113. ZAK.  

 

V ďalšej časti rokovania v bode 1, ktoré sa uskutočnilo bez prítomností hostí, rozpravu k veci 

súvisiacej s uznesením AK č. 112.1.1 bol predsedom AK poverený viesť podpredseda AK V. 
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Patráš, ktorý je súčasne predsedom dočasnej pracovnej skupiny („dočasná PS“), ustanovenej na 

overenie postupu vyhodnotenia oblasti výskumu 1 pedagogické vedy na Vysokej škole DTI počas 

poslednej komplexnej akreditácie.  

V. Patráš oboznámil prítomných členov AK so stanoviskom, ku ktorému dospela v danej veci 

dočasná PS počas pracovného zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo 3. 9. 2019 v priestoroch MŠVVaŠ 

SR na Černyševského ul. 27 v Bratislave. Pracovné stretnutie v súlade so štatútom AK 

zabezpečoval SAK.  

Písomnú formu stanoviska mali k dispozícii všetci členovia AK na zasadnutí a predseda dočasnej 

PS V. Patráš postupne bod po bode, ako to bolo uvedené v stanovisku, uvádzal vo vzťahovej sieti 

všetky okolnosti a argumenty, ktoré viedli dočasnú PS k prijatiu návrhu predloženého uznesenia.   

Po podrobnom a rozsiahlom oboznámení so stanoviskom dočasnej PS a jeho závermi rozprava 

pokračovala diskusiou. V diskusii odzneli podporné i nesúhlasné stanoviská s textom návrhu 

uznesenia a takisto aj návrhy na ďalšie preverenie niektorých skutočností, ktoré boli predmetom 

overovania s účelom získať prípadne ďalšie informácie. Aj keď diskusia bola rozsiahla, nikto 

z prítomných nepredložil protinávrh k návrhu uznesenia dočasnej PS. Členovia AK preto po 

ukončení diskusie hlasovali len o návrhu uznesenia, ktorý predložila dočasná PS.  

Za návrh uvedený nižšie zo 17 prítomných členov AK  hlasovalo 15 členov, jeden člen sa zdržal 

hlasovania a jeden člen bol proti návrhu.  

  

Uznesenie 113.1.1 
Akreditačná komisia odsúhlasila odporúčanie dočasnej pracovnej skupiny informovať MŠVVaŠ 

SR o prehĺbenom overení postupu vyhodnotenia oblasti výskumu 1 pedagogické vedy na Vysokej 

škole DTI počas poslednej komplexnej akreditácie. 

 

K bodu 2 

Uznesenie 113.2.1 
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. zamietnuť žiadosť takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

K bodu 3 

Uznesenie 113.3.1 
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, resp. zamietnuť žiadosť 

v príslušnom študijnom odbore takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 
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K bodu 4 
 

4.1 Študijné programy 

Uznesenie 113.4.1 
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 113.4.2 
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). 

 

K bodu 5  
Predseda AK udelil slovo členovi AK Miroslav Urbanovi, ktorý prezentoval návrh, vyplývajúci 

mu z uznesenia AK č. 111.6.2d. Úvodom svojho vystúpenia M. Urban zopakoval dôvod, prečo 

pripravil príslušnú dokumentáciu, ktorou je istá sumarizácia činnosti Akreditačnej komisie 

vzhľadom na ukončenie jej činnosti k 31. 12. 2019.  Prezentované výsledky sú za  OV 12 chémia, 

chemická technológia a biotechnológie, patriacu do stálej PS, ktorej je prof. Urban predsedom.  

Očakáva sa od členov AK, že podľa tohto vzoru budú príslušnými predsedami stálych PS  

analyzované aj ostatné OV.  

Záverečné hodnotenie  OV 12  zahŕňalo výsledky k tematickému hodnoteniu OV 12 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. Členom AK boli postupne 

predložené tieto dokumenty: 

a) Záverečné hodnotenie vzdelávacej a tvorivej činnosti vysokých škôl v SR 

b) Hodnotenie VŠ, ktoré posudzovala AK v rámci komplexnej akreditácie 

c) Úvahy nad hodnotením (ENQA a iné, len poznámky) 

d) Sumárna tabuľka výsledkov hodnotenia AK podľa OV z ostatnej komplexnej akreditácie  

e) Výsledná tabuľka hodnotenia vysokých škôl, resp. fakúlt za OV 12. 
 

Po vystúpení M. Urbana  nasledovala  veľmi živá diskusia, v ktorej postupne svoje názory 

prezentovala väčšina členov AK. Každý diskutujúci člen AK vysoko ocenil prácu M. Urbana, 

najmä sumarizáciu zistení z podkladov komplexnej akreditácie. Členovia Ak však zároveň 
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poukazovali na viaceré aspekty, ktoré im bránia v tom, aby podobne analyzovali OV, ktoré 

spadajú do ich pôsobnosti. Najviac opakovaným dôvodom, prečo ostatní členovia AK 

s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú vypracúvať obdobné hodnotenia za svoje OV,  je 

skutočnosť, že uplynul dlhý časový úsek od začiatku ostatnej komplexnej akreditácie, ku ktorému 

sa vzťahujú analyzované údaje, čo už pravdepodobne nezodpovedá aktuálnemu stavu na 

vysokých školách.  

Predseda AK zhrnul na záver diskusiu a navrhol, že Akreditačná komisia by mohla namiesto 

navrhovaného vyhodnotenia výsledkov ostatnej komplexnej akreditácie vypracovať obdobnú 

správu o svojej činnosti, akú predkladala vláde SR každé dva roky svojej existencie. V správe by 

boli  spracované všetky štatistické údaje, ktoré vyplynuli z činnosti AK v zmysle platného zákona 

o VŠ k 31. 10. 2019, ďalej informácie o špičkových tímoch, ako aj odporúčania AK na 

zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania.   

Ani jeden z predložených návrhov nezískal medzi členmi takú podporu, ktorá by viedla k prijatiu 

právoplatného uznesenia. Následne predseda rozpravu k bodu uzavrel.  
 

K bodu 6 
6.1 Zmeny v stálych PS a ustanovenie dočasných  PS 

 

Do bodu neboli predložené žiadne návrhy.  

 

6.2 Iné 

 

a) Akreditačná komisia prerokovala námietku zaujatosti z Vysokej školy DTI (VŠ DTI) z 28. 8. 

2019 proti predsedníčke a členke pracovnej skupiny pre oblasť výskumu 1 pedagogické vedy, 

ktorá bola AK doručená 2. 9. 2019 a zaevidovaná pod č. 2019/461-A1140. K obsahu námietky 

sa vyjadrili viacerí členovia AK vrátane predsedníčky PS pre OV 1 G. Petrovej. G. Petrová 

v diskusii uviedla, že zo zdravotných dôvodov nebude môcť prerokovať žiadosť VŠ DTI 

zaevidovanú pod číslom 2019/252-9070, ktorou predmetná vysoká škola požiadala 

o posúdenie spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie v študijnom 

odbore odborová didaktika.  

Na základe vyššie uvedených skutočností Akreditačná komisia poverila spracúvaním 

predmetnej žiadosti iného člena pracovnej skupiny pre OV 1, o čom prijala nasledujúce 

uznesenie. 

 

Uznesenie 113.6.2a 
Akreditačná komisia poveruje L. Čarného, člena AK a člena stálej pracovnej skupiny pre OV 1 

pedagogické vedy spracovaním žiadosti z Vysokej školy DTI doručenej AK 20. 5. 2019 č. 

2019/252-9070 o akreditáciu habilitačného konania a inauguračného konania v študijnom odbore 

odborová didaktika.  

 

b) Akreditačná komisia sa zaoberala žiadosťou oznamovateľa zo dňa 27. 6. 2019, ktorá bola 

zaslaná e-mailom a týka sa preskúmania postupu, resp. o prípadnú kontrolu dodržiavania 

kritérií vymenúvacieho konania na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej 

univerzity v Prešove v študijnom odbore katolícka teológia.  

 

Uznesenie 113.6.2b 
Akreditačná komisia postupuje na vybavenie do stálej pracovnej skupiny pre OV 2 humanitné 

vedy žiadosť oznamovateľa zo dňa 27. 6. 2019 na overenie dodržiavania kritérií vymenúvacieho 
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konania na Prešovskej univerzite v Prešove, Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte, v študijnom 

odbore katolícka teológia. 

 

c) Akreditačná komisia sa zaoberala podnetom oznamovateľa zo dňa 24. 6. 2019, ktorá je 

evidovaná pod č. 2019/431-9070 a týka sa procesných pochybení na Prešovskej univerzite 

v Prešove pri vymenúvacom konaní v študijnom odbore všeobecná ekológia a ekológia 

jedinca. 

 

Uznesenie 113.6.2c 
Akreditačná komisia postupuje na vybavenie do stálej pracovnej skupiny pre OV 10 

environmentalistika a ekológia žiadosť oznamovateľa zo dňa 24. 6. 2019, č. 2019/431-9070 na 

overenie dodržiavania kritérií vymenúvacieho konania Prešovskej univerzite v Prešove, Fakulte 

humanitných a prírodných vied, v študijnom odbore všeobecná ekológia a ekológia jedinca.  

 

d) Akreditačná komisia sa zaoberala podnetom, ktorý jej bol doručený e-mailom dňa 10. 7. 2019 

zo sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR. Podnet, ktorý sa týkal údajného garanta študijného 

programu realizovaného na Katolíckej univerzite v Ružomberku, bol zaslaný GR SVŠ 

s odporúčaním na prípadné ďalšie využitie. Vzhľadom na to, že išlo o garantovanie študijného 

programu spadajúceho od OV 1 pedagogické vedy, bol podnet 15. 7. 2019 z poverenia 

predsedu AK Ľ. Fišeru zaslaný SAK predsedníčke stálej PS G. Petrovej. Stála pracovná 

skupina podnet prešetrila a zistenia zaslala v elektronickej forme 18. 7. 2019 do SAK. So 

zisteniami oboznámila prítomných členov, ktorí prijali nasledujúce uznesenie.  

 

Uznesenie 113.6.2d 
Akreditačná komisia po oboznámení sa so skutočnosťami z podnetu zaslaného AK e-mailom 10. 

7. 2019 zo sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR, ako aj po oboznámení sa s faktmi, ktoré po 

preverení podnetu zistila predsedníčka stálej pracovnej skupiny pre OV 1, konštatuje, že zaslaný 

podnet je bezpredmetný.  

 

 

 

 

Zápis vypracovala:  

Mária Holická, tajomníčka AK 

 

 

Zápis schválil dňa: 

 

Ľubor Fišera  

predseda Akreditačnej komisie 


