Zápis
z 1. mimoriadneho zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného 29. januára 2013 v Bratislave
___________________________________________________________________________
Účasť
1. Členovia AK
prítomní: M. Bieliková, I. Brezina, L. Čarný, Ľ. Fišera, M. Gbúrová, J. Holeček,
J. Horváth, I. Hyben, J. Jarab, D. Ježová, J. Mihok, J. Michalík, P. Moczo,
G. Petrová, R. Schronk, J. Škvarenina, J. Šteňo, M. Urban, J. Vilček.
ospravedlnení: J. Beňa, M. Pol.
2. Hostia
Libor Vozár, prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK)
Viktor Smieško, predseda Rady vysokých škôl (RVŠ)
Katarína Stoláriková, predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ)
Dávid Palaščák, zástupca ŠRVŠ
Zuzana Brčáková, odbor vysokoškolského vzdelávania (SVŠ MŠVVaŠ SR)
Program
1. Otvorenie, kontrola uznesení, informácie predsedu AK
2.

Kritériá akreditácie študijných programov, habilitačných a vymenúvacích konaní a kritériá
pre komplexnú akreditáciu § 82 ods. 7 zákona – návrh

3. Pravidlá hodnotenia oblastí výskumu pre komplexnú akreditáciu činností vysokej školy
(za jednotlivé oblastí výskumu predkladajú príslušní predsedovia PS) – návrh
4. Rozličné
4.1 Novela zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z platná od 1.1. 2013 (predseda AK,
tajomníčka AK) – informácia
4.2 Iné

K bodu 1
Zasadnutie otvoril a viedol predseda Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR (ďalej
len „Akreditačná komisia“ alebo „AK“) Ľ. Fišera. Po privítaní prítomných členov nasledovalo
hlasovanie o návrhu programu zasadnutia. Návrh programu bol prijatý bez pripomienok a zmien.
Následne tajomníčka AK oboznámila prítomných s plnením uznesení zo 69. ZAK, pričom
konštatovala, že okrem uznesení, ktoré sú termínované na 70. ZAK (69.4.1) a časti uznesenia
69.8.1b, ktoré je vzhľadom na účinnosť novely zákona o vysokých školách k 1. 1. 2013
nevykonateľné, všetky ostatné uznesenia boli splnené. Program pokračoval informáciami
predsedu AK, ktorý oboznámil členov AK s nasledujúcimi skutočnosťami:
 delegovaním predsedu AK do pracovnej skupiny na prípravu koncepcie pre oblasť
vysokého školstva na nasledujúce obdobie (vyžiadanie zástupcu za AK listom ministra
školstva z 10. 1. 2013, č. 6_13/AK);
 s dôvodmi stiahnutia akreditačných kritérií pripravených MŠVVaŠ SR koncom roka 2012
(list ministra školstva z 11. 1. 2013, č. 7_13/AK);

 delegovaním zástupcov AK do pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať prípravou
novelizácie nar. vlády SR o Akreditačnej komisie a štatútu AK v zložení M. Bieliková, L.
Čarný a tajomníčka AK M. Holická (list ministra školstva zo 14. 1. 2013, č. 17_13/AK);
 o priebehu rokovania s ministrom školstva D. Čaplovičom, ktoré sa uskutočnilo 18. 1.
2013. Bolo zamerané najmä na dobré nastavovanie kvalitatívnych ukazovateľov
Akreditačnou komisiou pripravovaných kritérií pre všetky typy akreditačných kritérií
v zmysle § 82 ods. 7 platného zákona o vysokých školách vrátane podrobných pravidiel
hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ostatnej činnosti aplikovaných počas
komplexnej akreditácie vysokej školy ako aj na personálne posilnenie sekretariátu AK (od
1. 2. 2013 bol počet zamestnancov sekretariátu AK v organizačnej štruktúre MŠVVaŠ SR
zvýšený z pôvodného počtu 4 na 5);
 o ponuke sekcie vysokých škôl spolupracovať na príprave kritérií používaných pri
vyjadrovaní sa k vnútornému systému zabezpečovania kvality vysokoškolského
vzdelávania, ktoré v súlade s novelou zákona o vysokých školách účinnou od 1. 1. 2013
navrhuje Akreditačná komisia (list GR SVŠ z 22. 1. 2013, č. 23_13/AK). Predseda AK
skonštatoval, že ide o nový druh kritérií, ktoré doteraz nepoužívala. Po krátkej diskusii
AK prijala k tejto problematike uznesenie 1.1.1.

Uznesenie 1.1.1
Akreditačná komisia prijíma ponuku sekcie vysokých škôl na vytvorenie spoločnej pracovnej
skupiny pre tvorbu kritérií používaných pri vyjadrovaní sa k vnútornému systému zabezpečovania
kvality vysokoškolského vzdelávania („vnútorný systém kvality“), ktoré v súlade s § 82 ods. 7
platného zákona č. 131/2002 Z. z. navrhuje Akreditačná komisia a po vyjadrení reprezentácie
vysokých škôl ich bude schvaľovať ministerstvo školstva.

K bodu 2
V úvode tohto bodu predseda AK stručne zosumarizoval všetky fakty, ktoré súvisia s predmetom
schvaľovania zmien akreditačných kritérií:
1. Na svojom 69. zasadnutí konanom 5. - 6. 12. 2012 AK prijala k návrhu zmien kritérií, ktoré jej
boli zaslané na vyjadrenie ministrom školstva 27. 11. 2012 formou uznesenia č. 69.9.1.
pripomienky, ktoré 4. 1. 2013 predložila ministrovi.
2. SRK 7. 12. 2012 podmienila vyjadrovanie sa k predloženým akreditačným kritériám
z ministerstva školstva tým, že budú súčasne predložené aj podrobné pravidlá hodnotenia oblastí
výskumu, používané pri komplexnej akreditácii vysokých škôl.
3. 1. 1. 2013 nadobudla účinnosť novela zákona o vysokých školách, v zmysle ktorej zmeny
a návrhy v akreditačných kritériách navrhuje AK a v dôsledku tejto skutočnosti minister školstva
stiahol svoje návrhy na zmeny v akreditačných kritériách z konca roka 2012.
4. Predkladané návrhy na rokovanie sú výsledkom zapracovania pripomienok AK z prílohy
k uzneseniu č. 69.9.1 ako aj príslušných zmien, ktoré vyplynuli z novely zákona o vysokých
školách účinnej po 1. 1. 2013.
Ku všetkým štyrom návrhom nižšie uvedených kritérií nasledovala rozsiahla diskusia
1. Kritériá akreditácie študijných programov vysokoškolského vzdelávania
2. Kritériá používané pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy
uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
3.Kritériá na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti
v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy (príloha č. 1 a príloha č. 2)
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4. Kritériá používané pri vyjadrovaní sa o zaradení vysokej školy (zahŕňajú kritériá začlenenia
medzi univerzitné vysoké školy, kritériá začlenenia medzi odborné vysoké školy a kritériá
začlenenia medzi vysoké školy, ktoré nie sú začlenené medzi univerzitné vysoké školy a ani
medzi odborné vysoké školy)

Uznesenie 1.2.1
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 7 v súčasnosti platného zákona o vysokých školách č.
131/2002 Z. z. prijala zmeny v doterajších kritériách akreditácie študijných programov
vysokoškolského vzdelávania, kritériách používaných pri posudzovaní spôsobilosti vysokej
školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov, kritériách
používaných na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti
v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy (vrátane príloh) a kritériách začlenenia
vysokej školy takto: (príloha k uzneseniu).
Predseda Akreditačnej komisie predloží návrh kritérií ministerstvu školstva na účely vyjadrenia
reprezentácie vysokých škôl.

K bodu 3
V rámci tohto bodu členovia diskutovali k návrhom zmien k podrobným pravidlám hodnotenia
výskumu za jednotlivé oblasti výskumu, ktoré sa používajú počas komplexnej akreditácie
činností vysokej školy. Po ukončení diskusie AK prijala nadpolovičnou väčšinou hlasov
prítomných členov nasledujúce uznesenie (čl. 6 ods. 11 platného štatútu AK).

Uznesenie 1.3.1
Akreditačná komisia v súlade s čl. 20 v súčasnosti platných „Kritérií na hodnotenie úrovne
výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie
činností vysokej školy“ prijala návrh zmien v podrobných Pravidlách hodnotenia oblastí
výskumu pre komplexnú akreditáciu činností vysokej školy pre 24 oblastí takto: (príloha
k uzneseniu). Predseda Akreditačnej komisie predloží predmetný návrh ministerstvu školstva na
účely vyjadrenia reprezentácie vysokých škôl.

K bodu 4
4.1 Novela zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. platná od 1. 1. 2013 (informácia)

Vzhľadom na krátkosť času sa problematika zmien v zákone o vysokých školách po nadobudnutí
účinnosti novely zákony č. 455/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa vyššie citovaný zákon
o vysokých školách, presúva na 70. ZAK.
AK však prijala k uplatňovaniu ustanovenia § 83 ods. 17 predmetnej novely zákona o vysokých
školách nasledujúce uznesenie z dôvodu, že v prechodných ustanoveniach nie sú pokryté
žiadosti, ktoré boli AK doručené do 31. 12. 2012.

Uznesenie 1.4.1
Akreditačná komisia odsúhlasila postup, že žiadosti podané vysokými školami pred 1. 1. 2013
o akreditáciu študijných programov ako aj o akreditáciu habilitačného konania a vymenúvacieho
konania je možné vziať späť. Na žiadosti podané po 1. 1. 2013 sa v plnej miere vzťahuje § 83
ods. 17 zákona o vysokých školách.
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4.2 Iné

Uznesenie 1.4.2
Akreditačná komisia v súlade s čl. 7 ods. 5 platného štatútu AK odsúhlasila zmeny v príslušných
stálych pracovných skupinách takto: (príloha k uzneseniu).

Uznesenie 1.4.3
Akreditačná komisia odsúhlasila Nový Smokovec ako miesto konania 70. ZAK.

Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK
Schválil: 05. 02. 2013

Ľubor F i š e r a , v . r .
predseda Akreditačnej komisie
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