
Zápis 
zo 114. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 

konaného 6. – 7. novembra 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, J. Mihok, V. Nečas, V. Patráš, G. Petrová, J. Sinay, I. 

Šimovček, J. Škvarenina, M. Urban, J. Vilček 

 

2. Hostia 

L. Kurilovská, viceprezidentka Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) 

M. Putala, predseda Rady vysokých škôl (RVŠ) 

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

P. Ondreička, zástupca odboru vysokoškolského vzdelávania SVŠ  

R. Redhammer, predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo 

(SAAVŠ)  

R. Matlovič, podpredseda výkonnej rady SAAVŠ 

Z. Romančíková, vedúca kancelárie SAAVŠ 

S. Gewisslerová, právnička SAAVŠ 

 

Program 

1. Otvorenie, schválenie návrhu programu, kontrola uznesení  

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

kvality VV – študijné programy 

3. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. c) 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 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 Organizácia odovzdania agendy Akreditačnej komisie v súlade s § 38 ods. 4 zákona 

o zabezpečovaní kvality VV Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo (SAAVŠ)  

6. Ukončenie činnosti Akreditačnej komisie – závery, vyhlásenia 

 

 

K bodu 1  
Zasadnutie otvoril a viedol predseda komisie Ľ. Fišera. Po privítaní prítomných členov AK a 

hostí osobitne privítal predsedu výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké 

školstvo, na ktorú po 1. 1. 2020 prechádzajú práva a povinnosti Akreditačnej komisie. Bližšie sa 

tejto problematike bude AK venovať v 5. bode.  

Predseda ďalej oznámil, že k 30. 9. 2019 sa vzdal členstva v AK prof. Peter Markoš; v súčasnosti 

má komisia 19 členov, pretože po ukončení členstva prof. Miroslava Fikara, ktorý sa v marci 

2019 stal rektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, vláda SR namiesto neho už 

nevymenovala nového člena. Takisto uviedol, že 114. ZAK je posledným zasadnutím 

Akreditačnej komisie v jej histórii.  
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Nasledovalo schválenie návrhu programu, ktorý bol prijatý bez pripomienok.  

Predseda ďalej vyzval tajomníčku AK RNDr. Máriu Holickú na  kontrolu splnenia uznesení zo 

113. ZAK. Tajomníčka konštatovala, že všetky uznesenia boli splnené.  

Proces splnenia dvoch uznesení – č. 113.6.2b a 113.6.2c – zhrnuli ešte predsedovia príslušných 

dvoch stálych pracovných skupín V. Patráš a J. Škvarenina. Z ich vystúpení vyplynuli 

nasledujúce dve nové uznesenia.  

 

Uznesenie 114.1.1 
Akreditačná komisia vzala na vedomie informáciu predsedu stálej pracovnej skupiny pre OV 2. 

humanitné vedy V. Patráša o preskúmaní skutočností uvedených v žiadosti  oznamovateľa zo dňa 

27. 6. 2019 na overenie dodržiavania kritérií vymenúvacieho konania na Gréckokatolíckej 

bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove v študijnom odbore katolícka teológia. 

Akreditačná komisia vzhľadom na to, že skutočnosti uvedené v podnete  sa nepotvrdili, považuje 

podnet za neopodstatnený. O tejto skutočnosti bude písomne informovaný oznamovateľ a rektor 

Prešovskej univerzity v Prešove. 

 

Uznesenie 114.1.2 
Akreditačná komisia vzala na vedomie informáciu predsedu stálej pracovnej skupiny pre OV 10. 

environmentalistika a ekológia J. Škvareninu k veci, ktorá bola oznámená listom zo dňa 24. 6. 

2019 č. 2019/431-9070 a týkala sa overenia dodržiavania kritérií vymenúvacieho konania na 

Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove v študijnom odbore 

všeobecná ekológia a ekológia jedinca. Vzhľadom na fakt, že požiadavka oznamovateľa už 

presahuje rámec pôsobnosti komisie, oznamovateľ bude o tejto skutočnosti písomne informovaný 

listom predsedu AK.   

 

V súvislosti s uznesením 113.1.1 Akreditačná komisia zaznamenala požiadavku Vysokej školy 

DTI so sídlom v Dubnici nad Váhom zo dňa 8. 10. 2019 (evidovanú pod č. žiadosti 2019/468-

A1140) o zaslanie písomného stanoviska dočasnej pracovnej skupiny, ktorá overovala postup 

vyhodnotenia oblasti výskumu 1. pedagogické vedy na uvedenej vysokej škole z poslednej 

komplexnej akreditácie. Akreditačná komisia po diskusii k obsahu požiadavky vysokej školy 

prijala nasledujúce uznesenie. 

 

Uznesenie 114.1.3 
Akreditačná komisia nevyhovie žiadosti Vysokej školy DTI evidovanej pod č. 2019/468-A1140 

z dôvodu, že ide o písomnosť, ktorá bola vypracovaná zo zasadnutia dočasnej pracovnej skupiny 

z  3. 9. 2019 namiesto zápisu. Zápisy zo zasadnutí stálych pracovných skupín ani dočasných 

pracovných skupín sa nezverejňujú. Vysokej škole budú zaslané zmeny v hodnotiacej správe 

z komplexnej akreditácie za roky 2011 – 2016 vykonané na základe zistení uvedenej dočasnej 

pracovnej skupiny a akceptované Akreditačnou komisiou.  

 

Časť rokovania AK sa konala bez prítomností hostí a bez členky komisie G. Petrovej na jej 

vlastnú žiadosť a bola zameraná na odsúhlasenie zmien v hodnotiacej správe zaslanej Vysokej 

škole DTI z komplexnej akreditácie za obdobie rokov 2011 – 2016 MŠVVaŠ SR. Vykonané 

zmeny vyplynuli zo záverov zhrnutých v uznesení č. 113.1.1 a v zmysle odporúčania v liste 

MŠVVaŠ SR zo dňa 29. 9. 2019.  

Akreditačná komisia po diskusii prijala a odsúhlasila počtom 16 členov zmeny v Hodnotiacej 

správe z komplexnej akreditácie činností Vysokej školy DTI so sídlom v Dubnici nad Váhom za 

roky 2011 – 2016 takto:   
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a) na strane 8 v tabuľke pri oblasti výskumu 1. pedagogické vedy namiesto doterajšieho 

hodnotenia výskumu B- s číselnou hodnotou 2,70 sa uvedie hodnotenie výskumu „B 

s číselnou hodnotou 2,75“,  

b) na strane 9 v časti Kritéria KZU-1 sa mení počet oblastí výskumu s hodnotením B a lepším 

z pôvodného údaja 0 na „l“. V časti Podiel oblastí výskumu s hodnotením B a lepším sa upraví 

pôvodný údaj 0 % na „33, 3 %“, 

c) hodnotenie oblasti výskumu 1. pedagogické vedy s pôvodnou celkovou hodnotou B- (2,70) sa 

mení na „B (2,75)“ po započítaní časti finančných prostriedkov určených na vedecký 

výskumu v profile P2 (celkový objem pôvodne 0 € po oprave na „10 576 €“). 

Akreditačná komisia následne prijala nasledujúce uznesenie. 

   

Uznesenie 114.1.4 
a) Akreditačná komisia po odsúhlasení vyššie uvedených zmien rozhodla, že opravenú  

Hodnotiacu správu z komplexnej akreditácie činností Vysokej školy DTI so sídlom v Dubnici 

nad Váhom za roky 2011 – 2016 s prílohou hodnotenia oblasti výskumu 1. pedagogické vedy 

(pozri prílohu) zašle Vysokej škole DTI a MŠVVaŠ SR. 

b) Akreditačná komisia v žiadosti Vysokej školy DTI zo dňa 20. 5. 2019 (žiadosť evidovaná pod 

č. 2019/252-9070) o posúdenie spôsobilosti vykonávať habilitačné konanie a vymenúvacie 

konanie v študijnom odbore odborová didaktika bude brať do úvahy už opravené hodnotenie 

oblasti výskumu 1. pedagogické vedy, t. j. B s číselnou hodnotou 2,75. 

 

 

K bodu 2 

Uznesenie 114.2.1 
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 114.3.1 
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 114.4.1 
a) Akreditačná komisia overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými 

školami v študijných programoch podľa § 83 ods. 8 a 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 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 

odňať právo takto: (pozri prílohu k uzneseniu).  

c) Akreditačná komisia sa zaoberala pripomienkami Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktoré 

zaslala MŠVVaŠ SR 18. 10. 2019 (evidované pod č. 2019/473-A1140) k vyjadreniu AK zo 

113. zasadnutia k správe na odstránenie nedostatkov v študijnom programe 1. stupňa 

rádiologická technika (denná forma, jazyk poskytovania slovenský). Po oboznámení sa 

členov AK s pripomienkami vysokej školy a v súlade s  požiadavkou MŠVVaŠ SR AK prijala 

nové vyjadrenie: (pozri prílohu k uzneseniu). 

d) Akreditačná komisia sa zaoberala pripomienkami Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, 

ktoré uvedená vysoká škola zaslala 20. 9. 2019 MŠVVaŠ SR (evidované pod č. 2019/477-

A1140) k vyjadreniu AK zo 112. zasadnutia k správe na odstránenie nedostatkov v študijnom 

programe 3. stupňa ekonomika a manažment medzinárodného podnikania (denná forma, 

jazyk poskytovania 1. slovenský, 2. anglický). Akreditačná komisia po oboznámení sa 

s pripomienkami vysokej školy a v súlade s požiadavkou MŠVVaŠ SR zotrvala na pôvodnom  

vyjadrení a odôvodnení: (pozri prílohu k uzneseniu).  

 

4.2 Habilitačné konanie a inauguračné (vymenúvacie) konanie 

Uznesenie 114.4.2 
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 
V úvode bodu programu predseda AK požiadal tajomníčku AK, aby oboznámila členov AK 

a prítomných hostí s návrhom postupu prechodu  

a) práv a povinností zaväzujúcich Akreditačnú komisiu k 31. 12. 2019, 

b) registratúrnych záznamov Akreditačnej komisie a správy jej registratúry, 

c) vlastníctva a správy webového sídla Akreditačnej komisie a agendového informačného 

systému Akreditačnej komisie na novú Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo 

k 1. 1. 2020. 

Následne vystúpil predseda výkonnej rady SAAVŠ prof. R. Redhammer. Poďakoval 

Akreditačnej komisii za prácu, ktorú počas svojho pôsobenia vykonávala pre vysoké školy, 

pričom zdôraznil, že vysoko nastavená latka náročnosti zo strany AK je veľkou motiváciou aj pre 

novú agentúru. Ďalej stručne referoval o kľúčových aktivitách, ktoré SAAVŠ realizovala doteraz. 

Medzi ne patrí nedávne zverejnenie Návrhu akreditačných štandardov, ku ktorým sa v súčasnosti 
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uskutočňuje pripomienkovanie. Na záver svojho vystúpenia predseda výkonnej rady SAAVŠ 

predostrel členom AK možnosť pracovať pre SAAVŠ či už ako poradcovia, alebo 

posudzovatelia, ktorých zoznam sa takisto v tomto čase zostavuje v súlade so zákonom o VV.  

 

Uznesenie 114.5.1 
Akreditačná komisia v súvislosti s ukončením svojej pôsobnosti k 31. 12. 2019 nespracované 

žiadosti došlé do termínu 114. ZAK, ako aj došlé po tomto termíne odovzdá SAAVŠ v zmysle 

zákona č. 269/2018 Z. z. Uznesenie sa týka už len žiadostí MŠVVaŠ SR, ktorými AK postupuje 

správy na odstránenie nedostatkov z vysokých škôl na posúdenie prijatých opatrení. 

Všetky žiadosti doručené z vysokých škôl do 15. 6. 2019 už boli spracované a posúdené 

Akreditačnou komisiou.  

 

 

K bodu 6 
Predseda Akreditačnej komisie vzťahovo-analyticky zhodnotil činnosť Akreditačnej komisie za 

obdobie jeho 11-ročného pôsobenia. Toto zhodnotenie sa medzi členmi AK stretlo s veľmi 

pozitívnym ohlasom. Členovia AK poverili predsedu AK zverejniť predmetné zhodnotenie na 

webovom sídle AK a takisto ho zaslať vláde Slovenskej republiky a printovým médiám. 

Zhodnotenie je súčasne prílohou k bodu 6.  

  

Na záver posledného rokovania AK predseda vyjadril poďakovanie za vykonanú prácu všetkým 

členom AK, členom 25 stálych pracovných skupín, ktorým bude ešte osobne ďakovať listom, a 

Sekretariátu AK. Poďakoval tiež aj zástupcom reprezentácií vysokých škôl za dobrú spoluprácu 

a zaželal všetkým mnoho zdravia, pracovných úspechov i rodinnej pohody. 

Na vystúpenie predsedu AK reagovali postupne prítomní zástupcovia reprezentácií vysokých 

škôl a organizačných súčastí ministerstva – predseda RVŠ M. Putala a generálny riaditeľ SVŠ J. 

Jurkovič. Obidvaja vysoko vyzdvihli činnosť a pôsobenie Akreditačnej komisie počas takmer 

troch desaťročí jej mandátu. Aj keď sa v práci AK zriedkavo vyskytli slabšie miesta, jednoznačne 

je potrebné oceniť nesmierne množstvo práce, ktorú AK vykonala spolu s členmi zriadených 

stálych pracovných skupín, ale najmä prínos AK pre udržanie kvality slovenských vysokých škôl.  

  
 

 

Zápis vypracovala:  

Mária Holická, tajomníčka AK 

 

Zápis schválil dňa: 

 

Ľubor Fišera  

predseda Akreditačnej komisie 


