
Zápisnica č. 29 
zo zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,  

konaného 25. – 27. 10. 2006 v Novom Smokovci 
___________________________________________________________________________ 

 
Účasť: 
 
1. Členovia AK: 

prítomní:  M. Bílý, S. Biskupič, L. Bukovský, M. Čorba, L. Hetényi, Ľ. Jančoková, J. 
Jarab, P. Kukuča, M. Líška, P. Mikulecký, P. Návrat, M. Novák, J. Payer, A. 
Pilková, J. Sládek, J. Uhrík, P. Vincúr, E. Virčíková, P. Vojčík, T. Žilka 

neprítomný: J. Horváth 
 
2. Hostia:  

Ivan Šulc – podpredseda RVŠ SR 
Peter Plavčan – poverený riadením sekcie vysokých škôl MŠ SR 
Zuzana Brčáková – MŠ SR 

 

Program:  
 
1. Otvorenie, kontrola úloh 
2. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. a), b) - študijné programy 
3. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. c) - habilitácie a inaugurácie 
4. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. d) - organizačné zmeny  

4.1 Vysoká škola manažmentu, cestovného ruchu a informatiky so sídlom v Bratislave  – 
štátny súhlas  

5. Vyjadrenie AK k návrhu podľa § 82 ods. 2 písm. e) - zmena v Sústave študijných 
odborov  

6. Pravidlá hodnotenia 
7 .  R o z l ič n é  

• Schválenie pracovnej skupiny na konkrétny účel – žiadosť o zriadenia Filozofickej 
fakulty UPJŠ v Košiciach (232/06-AK, § 82 ods. 2 písm. d) zákona o VŠ) 

• List ministra školstva- zaujatie stanoviska k oznámeniu prof. Dorniča (MUMP KE) 
z 13. 10. 2006 

• Zmeny na poste garantov 
• Zmeny v PS AK, resp. doplnenie PS AK  
• Plán komplexných akreditácii  
• Informácia z pracovného stretnutia členov AK SR s AK ČR 
• Plán zasadnutí na 1. polrok 2007 
 

 

K bodu 1: 
Zasadnutie otvoril a viedol predseda komisie Pavol Návrat. Po odsúhlasení programu 
zasadnutia členmi AK nasledovala kontrola úloh vyplývajúcich z predchádzajúcich zasadnutí. 
K 29. zasadnutiu AK neboli terminované žiadne uznesenia. Pokračujúca diskusia  k pravidlám 
hodnotenia je obsahom bodu č. 6. 
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V rámci bodu 1 riaditeľka sekretariátu AK (ďalej len „SAK“) v súvislosti so zmenami 
v organizačnej štruktúre MŠ SR platnej od 22. 9. 2006 bola vyzvaná a informovala členov AK 
o postavení sekretariátu v štruktúre MŠ SR, vrátene personálneho zabezpečenia a samotnej 
činnosti. V súvislosti s informáciou riaditeľky SAK o pridelení úlohy SAK MŠ SR 
v spolupráci s povereným generálnym riaditeľom sekcie vysokých škôl aktualizovať zoznam 
garantov akreditovaných študijných programov, členovia AK prijali uznesenie.  
 

Uznesenie 29.1.1 
a) Podľa názoru AK by každá vysoká škola mala sama zverejniť, aké má akreditované 

študijné programy a kto sú ich garanti.   

b) AK nie je výkonný orgán a tak nemá možnosť komplexne spracovať databázu 
všetkých garantov akreditovaných študijných programov na všetkých vysokých školách. 
Vedie si zoznam pre svoju internú potrebu.  

c) AK je toho názoru, že pri posudzovaní žiadosti o akreditáciu sa posudzuje celkom 
16 kritérií, a preto nepovažuje za správne, aby sa preferovalo iba jedno kritérium – garanti, 
nakoľko aj ostatné kritériá sú dôležité a rovnocenné.  
 

K bodu 2: 
 

Uznesenie 29.2.1 
 
a) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy a podľa § 83 
ods. 1 citovaného zákona odporúča ministerstvu školstva priznať právo udeľovať 
absolventom príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul takto: (pozri 
prílohu k uzneseniu). 
 
b) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy a podľa § 83 
ods. 1 citovaného zákona odporúča ministerstvu školstva nepriznať právo udeľovať 
absolventom príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul takto: (pozri 
prílohu k uzneseniu). 

 
Uznesenie 29.2.2 
Akreditačná komisia na základe žiadosti vysokých škôl schvaľuje kombinácie predmetových 
špecializácii študijných programov v učiteľských študijných odboroch (pozri prílohu 
k uzneseniu). 
 

Uznesenie 29.2.3 
 
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
posúdila spôsobilosť nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní 
doktorandského študijného programu a podľa § 86 ods. 2 citovaného zákona odporúča 
ministerstvu školstva priznať právo podieľať sa v príslušnom študijnom odbore na 
uskutočňovaní doktorandského študijného programu takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 
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K bodu 3: 
 
Uznesenie 29.3.1 
 
a) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na 
vymenúvanie profesorov a podľa § 83 ods. 3 citovaného zákona odporúča ministerstvu 
školstva priznať právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie 
profesorov v požadovanom študijnom odbore takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 
b) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na 
vymenúvanie profesorov a podľa § 83 ods. 3 citovaného zákona odporúča ministerstvu 
školstva nepriznať právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie 
profesorov v požadovanom študijnom odbore takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 
  

K bodu 4: 
 

 
Vysoká škola manžmentu, cestovného ruchu a informatiky so sídlom v 

Bratislave)  (VŠMCRaI) 
(227/06-AK) 

Uznesenie 29.4.1 
Akreditačná komisia po posúdení projektu podľa § 82 ods. 2 písm. e) platného zákona č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách a v súlade s čl. 5 ods. 7 Štatútu AK nesúhlasí s udelením 
štátneho súhlasu právnickej osobe Great Moravia University, s.r.o so sídlom v Bratislave na 
pôsobenie ako súkromná neuniverzitná vysoká škola s názvom „Vysoká škola manažmentu, 
cestovného ruchu a informatiky“ so sídlom v Bratislave. Toto odporúčanie sa opiera 
o skutočnosť, že Akreditačná komisia vydala nesúhlasné stanovisko k žiadosti o akreditáciu 
jediného predloženého študijného programu Ekonomika a manažment podniku v študijnom 
odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku (pozri  Prílohu k uzneseniu 29.2.1/a-b) 
s dôrazom najmä na kritérium A3 (personálne zabezpečenie), nakoľko pri prerokúvaní 
žiadosti za prítomnosti predkladateľa žiadosti (konateľa) sa zistilo, že na zriaďovanú vysokú 
školu prechádza v podstate len 1 akademický zamestnanec v hodnosti profesora alebo docenta 
(docent - garantka študijného programu) na ustanovený týždenný pracovný čas. S ďalšími 
zamestnancami, ktorí v súčasnosti pôsobia na Univerzite Komenského v Bratislave, sa podľa 
vyjadrenia prodekanky FM UK počíta iba na čiastočný úväzok.   
 

K bodu 5: 
Uznesenie 29.5.1 
Akreditačná komisia posúdila žiadosť Ekonomickej univerzity v Bratislave č. 100/06-AK  
o zaradenie nového študijného odboru Štatistické metódy v ekonómii do sústavy študijných 
odborov podľa § 82 ods. 2 písm. f) zákona o vysokých školách a podľa čl. 5 ods. 7 Štatútu 
AK nesúhlasí so zaradením nového študijného odboru Štatistické metódy v ekonómii do 
sústavy študijných odborov z dôvodu nerozširovania počtu študijných odborov.  
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Uznesenie 29.5.2 
Akreditačná komisia posúdila žiadosť Ekonomickej univerzity v Bratislave č. 100/06-AK  
o doplnenie 3. stupňa  v študijnom odbore 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii podľa § 
82 ods. 2 písm. f) zákona a podľa čl. 5 ods. 7 Štatútu AK súhlasí so zmenou v sústave 
študijných odborov, a to zaradením  3. stupňa štúdia do študijného odboru 3.3.24 
Kvantitatívne metódy v ekonómii (opis študijného odboru v 3. stupni je prílohou tejto 
zápisnice.). 
 

K bodu 6: 
Uznesenie 29.6.1 
Akreditačná komisia v zmysle čl. 20 „Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, 
umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy“ 
schválených 28. 2. 2006 na základe § 82 ods. 7 zákona o vysokých školách ministerstvom 
školstva SR  schvaľuje podrobné pravidlá hodnotenia vrátane pravidiel na zabránenie 
konfliktu záujmov, podľa ktorých sa bude pri hodnotení v príslušnej oblasti výskumu 
postupovať(pozri prílohu k uzneseniu).  

 
K bodu 7: 
 
1. Schválenie pracovnej skupiny na konkrétny účel (232/06) 

Uznesenie 29.7.1 
Akreditačná komisia schvaľuje pracovnú skupinu v zložení J. Jarab., Ľ. Jančoková, M. Líška 
a Ľ Hetényi na posúdenie žiadosti UPJŠ v Košiciach č. 232/2006 zo dňa 27. 9. 2006 o 
zriadenie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Za predsedu pracovnej skupiny bol 
ustanovený J. Jarab.  
 
2. Zmeny v pracovných skupinách AK 

Uznesenie 29.7.2 
Akreditačná komisia schvaľuje doplnenie pracovnej skupiny pre oblasť výskumu 4 Umenie 
o nových členov Prof. PhDr. Milenu Bartlovú  (Masarykova univerzita Brno) a Jiřího Ševčíka  
(Akadémie výtvarných umění  Praha). 
 
3. Zmena na poste garanta (spolugaranta) 
 
KU v Ružomberku  (235/2006) 
ŠO 3.2.2 Teória a dejiny žurnalistiky  (habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie 
profesorov) 
 
UMB v Banskej Bystrici (238/2006) 
ŠP 1. stupňa   Európske a kultúrne štúdie v ŠP 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry   
na Fakulte humanitných vied  

 
Uznesenie 29.7.3 
Akreditačná komisia akceptuje zmeny na poste garantov (spolugarantov) vo vyššie 
uvedených študijných programoch a študijných odboroch. 
 
4. List ministra školstva- zaujatie stanoviska (133/06) 
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Uznesenie 29.7.4 
Akreditačná komisia poveruje člena AK P. Mikuleckého vypracovaním písomného 
stanoviska k oznámeniu prof. Dorniča (MUMP KE), ktoré zaslal ministrovi školstva SR. 
 
        Termín:  do 10. 11. 2006 
 
5. Žiadosť UVL v Košiciach o komplexnú akreditáciu – ustanovenie pracovnej skupiny 
na konkrétny účel (245/06) 

Uznesenie 29.7.5 
Akreditačná komisia v súlade s čl. 6 ods. 3 platného Štatútu Akreditačnej komisie ustanovuje 
pracovnú skupinu na posúdenie žiadosti č. 245/2006 zo dňa 18.10. 2006 o komplexnú 
akreditáciu Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach, ktorej členmi sa stávajú členovia 
AK pôsobiaci v pracovných skupinách pre oblasť výskumu č. 12, 13, 18 a 20. Za predsedu 
pracovnej skupiny bol ustanovený  predseda pracovnej skupiny pre oblasť výskumu 20 
Veterinárske vedy M. Novák. 
 
6. Informácia z pracovného stretnutia členov AK SR s AK ČR 
Predseda AK informoval o výsledkoch  v poradí prvého stretnutia s Akreditačnou komisiou 
Českej republiky uskutočnenej v dňoch 17. – 18. 10. 2006 v Pavlove. Cieľom stretnutia bolo 
vytvoriť osnovu pilotného projektu vnútorného a vonkajšieho hodnotenia akreditačných 
agentúr v súlade so závermi, smernicami a postupmi bergenského komuniké. Druhé 
plánované stretnutie sa uskutoční 21. a 22. novembra 2006.  
Zástupca MŠ SR P. Plavčan vysoko ocenil aktivitu AK, nakoľko je v súlade s európskym 
trendom vytvorenia Registra európskych evaluačných agentúr a bude sa snažiť túto aktivitu 
maximálne podporiť aj v súvislosti so vzniknutými finančnými nárokmi na realizáciu 
projektu.   
 
7: Plán zasadnutí na prvú časť roka 2007 
 
Termín   Miesto zasadnutia 
14. – 16. 2. 2007  Tatranské Zruby 
25. – 27. 4. 2007  Bratislava 
02. – 04. 7. 2007  Spišská Kapitula 
26. – 28. 9. 2007  Nový Smokovec 
 
Akreditačná komisia schvaľuje vyššie uvedený harmonogram zasadnutí na prvú časť  roka 
2007. 
 
 
 
 
Schválil:                Pavol   N á v r a t 

predseda akreditačnej komisie 


