Zápisnica č. 32
zo zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného 25. 4. – 27. 4. 2007 v Bratislave
___________________________________________________________________________

Účasť:
1. Členovia AK:
prítomní: M. Bílý, S. Biskupič, , M. Čorba, L. Hetényi, J. Horváth, Ľ. Jančoková, J.
Jarab, P. Kukuča, M. Líška, P. Mikulecký, P. Návrat, M. Novák, A. Pilková, J.
Sládek, J. Uhrík, P. Vincúr, E. Virčíková, P. Vojčík, T. Žilka.
neprítomní: L. Bukovský.
2. Hostia:
František Schlosser – vedúci služobného úradu MŠ SR
Ján Bujňák – viceprezident SRK
Zuzana Brčáková – MŠ SR

Program
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Otvorenie, kontrola uznesení
Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. a), b) - študijné programy
Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. c) - habilitácie a inaugurácie
Komplexná akreditácia Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach
§ Vyjadrenie AK podľa § 84 ods. 4 písm. b) - študijné programy
§ Vyjadrenie AK podľa § 84 ods. 4 písm. c) - habilitácie a inaugurácie
§ Odsúhlasenie hodnotiacej správy AK o komplexnej akreditácii UVL
podľa § 84 ods. 5 pre MŠ SR.
Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. d) – organizačné zmeny
5.1. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (žiadosť č. 32_06/AK)
– zriadenie Fakulty zdravotníctva TnU AD v Trenčíne
5.2. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (žiadosť č. 172_07/AK)
- zlúčenie Filologickej fakulty a Fakulty humanitných vied UMB
Vyjadrenie AK k oznámeniam vysokých škôl o zmenených skutočnostiach, ktoré
zásadným spôsobom ovplyvňujú kvalitu vzdelávacieho procesu na vysokých školách
a sú podstatné pre vyhodnotenie uspokojivého plnenia jednotlivých kritérií
§
Zmeny na poste garantov
Plán komplexných akreditácií - konkretizácia
Rozličné
§ List povereného generálneho riaditeľa Sekcie vysokých škôl MŠ SR (č.
165_07/AK) s prílohou listu študentov z VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave
zaslaného ministrovi školstva
§ Zmeny v PS AK, resp. doplnenie PS AK
§ Osnova Správy o činnosti AK predkladaná vláde SR v novembri 2007
§ Iné
- informácia o prerokovaní žiadosti vo veci porovnania štandardov Akreditačnej
komisie SR pre akreditáciu lekárskych fakúlt SR so štandardami používanými
v USA Národným výborom pre zahraničné lekárske vzdelávanie a akreditáciu
pri MŠ USA(NCFME),
- informácia zo zasadnutia valného zhromaždenia INQAAHE konaného v apríli
2007 v Toronte (Kanada)

K bodu 1:
Zasadnutie otvoril a viedol predseda komisie Pavol Návrat. Po odsúhlasení programu a
kontrole uznesení prebehlo zasadanie podľa schváleného časového harmonogramu.
Časti rokovania komisie sa zúčastnili aj viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie prof.
Ján Bujňák, rektor Žilinskej univerzity v Žiline a vedúci služobného úradu MŠ SR prof.
František Schlosser. Viceprezident prezentoval na rokovaní stanovisko k zlúčeniu fakúlt
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a prejavil záujem o plán komplexných akreditácii.
Vedúci služobného úradu informoval členov AK s obsahom návrhu novely platného zákona
o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. po prerokovaní v legislatívnej rade vlády a vo vláde SR,
ďalej s pripravovanými zmenami, ktoré sa premietnu do procesu komplexných akreditácii po
prípadnom schválení novely a o súčasnom stave zoznamu garantov študijných programov
vysokých škôl. Vo všetkých zmienených oblastiach vyzval členov AK na konštruktívnu
spoluprácu. Takisto poďakoval komisii za aktívnu účasť v celom procese prípravy návrhu
novely zákona o vysokých školách. Členovia AK vyjadrili názory, položili viacero otázok
a vzniesli pripomienky ku všetkým diskutovaným otázkam, najmä však o
• dôležitosti výskumu, a obzvlášť základného výskumu na vysokých školách,
• podpore výskumu, vrátane zlepšenia jeho financovania,
• podpore doktorandského štúdia, vrátane zlepšenia jeho financovania,
• nutnosti dlhodobejšej stability kritérií posudzovania, a obzvlášť kritérií a pravidiel pre
komplexnú akreditáciu. Kritériá a pravidlá pre hodnotenie výskumnej, umeleckej
a ďalšej tvorivej činnosti netreba meniť ani po prípadnom novelizovaní členenia
vysokých škôl, nanajvýš bude treba upraviť spôsob, ako sa na ich základe urobí
začlenenie,
• zachovaní kompetencie AK pri navrhovaní kritérií,
• vytvorení legislatívnych podmienok na primeranú súčinnosť AK pri posudzovaní
možného budúceho alebo prebiehajúceho pôsobenia zahraničných vysokých škôl
alebo ich pobočiek na Slovensku.

K bodu 2:
Uznesenie 32.2.1
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 32.2.2
Akreditačná komisia na základe žiadosti verejnej vysokej školy schvaľuje kombinácie
predmetových špecializácií študijných programov v učiteľských študijných odboroch na
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
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Uznesenie 32.2.3
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).

Uznesenie 32.2.4
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
posúdila spôsobilosť Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici 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).

Uznesenie 32.2.5
Na základe žiadosti rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku č. 111/07-AK a po
preskúmaní skutočnosti Akreditačná komisia opravuje Prílohu č. 4 zápisnice č. 15 zo
zasadnutia komisie takto (pozri prílohu k uzneseniu).

Uznesenie 32.2.6
Akreditačná komisia z vlastného podnetu z dôvodu omylu v prílohe zápisnice č. 29 opravuje
Prílohu k uzneseniu 29.2.2. zápisnice č. 29 zo zasadnutia komisie takto (pozri prílohu
k uzneseniu).

K bodu 3:
Uznesenie 32.3.1
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).

K bodu 4:
Komplexná akreditácia Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach (ďalej iba „UVL“)
prebiehala podľa príslušných ustanovení zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. (ďalej
iba „zákona o vysokých školách“), nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z.
o Akreditačnej komisii (ďalej iba „nariadenie vlády“)a štatútu Akreditačnej komisie (ďalej
iba „štatút AK“).
UVL v termíne podľa plánu komplexných akreditácií predložila 18. 10. 2006 žiadosť a všetky
podklady v zmysle § 84 ods. 2 zákona o vysokých školách. Pracovná skupina na posúdenie
žiadosti UVL bola ustanovená v zmysle čl. 6 ods. 3 štatútu AK na 29. zasadnutí komisie (viď
uznesenie komisie 29.7.5). Predsedom komisie bol ustanovený Michal Novák, predseda
pracovnej skupiny pre oblasť výskumu č. 20 Veterinárske vedy.
Pracovná skupina pod jeho vedením v zmysle § 4 nariadenia vlády posúdila predložené
podklady UVL, navštívila vysokú školu a podrobne sa oboznámila s podmienkami (priestory,
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vybavenie) pre jej činnosť. Uskutočnili sa rozhovory s poverenými predstaviteľmi orgánov
akademickej obce UVL, jej zamestnancami a študentmi.
Na záver vypracovala zmysle §4 ods. 4 nariadenia vlády hodnotiacu správu a návrhy
odporúčaní podľa § 84 ods. 4 a 5 zákona o vysokých školách. Táto hodnotiaca správa spolu
s odporúčaniami bola po posúdení v pracovnej skupine doručená predsedom pracovnej
skupiny rektorovi UVL na vyjadrenie v stanovenej lehote. Po písomnom vyjadrení rektora
UVL bola hodnotiaca správa aj s odporúčaniami predložená na 31. zasadnutie komisie.
Komisia prerokovala komplexnú akreditáciu v dvoch krokoch (čítaniach) na dvoch
zasadnutiach. Na 31. zasadnutí sa oboznámila s vypracovanými návrhmi hodnotiacich správ
a odporúčaní ako aj s písomným vyjadrením rektora a prediskutovala ich. Na 32. zasadnutie
vypracovala hodnotiacu správu a vyjadrenie komisie podľa § 84 ods. 4 a 5 zákona o vysokých
školách.
Na 32. zasadnutí komisie bola táto správu a vyjadrenia prerokúvané za prítomnosti rektora
UVL prof. MVDr. Emila Pilipčinca, PhD. a prorektora doc. MVDr. Petra Korima, CSc.
V úvode prerokúvania hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie UVL rektor predstavil
prítomným členom AK svoju univerzitu. V závere rektor UVL ocenil prácu AK na procese
komplexnej akreditácie a podporil tento proces z viacerých hľadísk, pričom zdôraznil najmä
úsilie hodnotenej inštitúcie po zlepšení vo všetkých oblastiach vrátane vzťahu študent –
vzdelávací proces – pedagóg a morálne ocenenie práce každého zamestnanca univerzity.
Prerokúvanie hodnotiacej správy pokračovalo diskusiou členov AK s predstaviteľmi UVL.
Poslednou časťou prerokovania hodnotiacej správy v rámci komplexnej akreditácie UVL bolo
postupné vyjadrovanie sa AK k častiam hodnotiacej správy tak, ako to ustanovuje § 84 v ods.
4, a to:
a) Hodnotenie plnenia poslania a úloh UVL na základe analýzy jej činnosti, ktoré
obsahuje aj odporúčania komisie na zlepšenie práce UVL

Uznesenie 32.4.1
Akreditačná komisia konštatuje, že Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach napĺňa
poslanie tak, ako to má stanovené v štatúte a v dlhodobom zámere. (Podrobné hodnotenie je
v prílohe.)
b) Vyjadrenie komisie o spôsobilosti uskutočňovať študijné programy, pre ktoré UVL
požiadala o akreditáciu

Uznesenie 32.4.2
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
posúdila spôsobilosť Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach uskutočňovať študijné
programy a podľa § 83 ods. 1 citovaného zákona odporúča ministerstvu školstva potvrdiť
právo udeľovať absolventom príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický
titul takto: (pozri prílohu k uzneseniu)
c) Vyjadrenie komisie o spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na
vymenúvanie profesorov v študijných odboroch, pre ktoré UVL požiadala o akreditáciu

Uznesenie 32.4.3
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. c/ zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
posúdila spôsobilosť Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach uskutočňovať
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov a podľa § 83 ods. 3 citovaného
zákona odporúča ministerstvu školstva potvrdiť právo uskutočňovať habilitačné konanie
a konanie na vymenúvanie profesorov v požadovanom študijnom odbore takto: (pozri prílohu
k uzneseniu)
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d) Hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti UVL

Uznesenie 32.4.4
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach – komplexná akreditácia
Oblasť výskumu číslo
Hodnotenie
12 Chémia, chemická technológia a biotechnológie
B
13 Vedy o živej prírode
A
20 Veterinárske vedy
A
e) Vyjadrenie komisie o začlenení UVL podľa § 2 ods. 13 a 16 zákona o vysokých
školách

Uznesenie 32.4.5
Na základe hodnotenia plnenia kritérií pre začlenenie vysokej školy medzi univerzitné vysoké
školy Akreditačná komisia konštatuje, že Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
spĺňa kritériá na zaradenie medzi univerzitné vysoké školy podľa § 2 ods. 13 zákona
o vysokých školách.
Akreditačná komisia, na základe hodnotenia spĺňania kritérií začlenenia univerzity medzi
výskumné univerzity konštatuje, že Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach spĺňa
kritériá na zaradenie medzi výskumné univerzity podľa § 2 ods. 16 zákona o vysokých
školách.

K bodu 5
Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
(č. žiadosti 32/06-AK)

Uznesenie 32.5.1
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 5 ods.
7 štatútu AK, súhlasí s návrhom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na
zriadenie Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Trenčíne.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
(č. žiadosti 172/07-AK)

Uznesenie 32.5.2
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 5 ods.
7 štatútu AK súhlasí s návrhom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na zlúčenie
Filologickej fakulty a Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

K bodu 6
Uznesenie 32.6.1
a) Akreditačná komisia posúdila v zmysle uznesenia 15.2.4 oznámenia príslušných vysokých
škôl o zmenených skutočnostiach, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú kvalitu
vzdelávacieho procesu na ich vysokých školách a sú podstatné na vyhodnotenie
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uspokojivého plnenia jednotlivých kritérií a akceptuje zmeny na poste garantov
(spolugarantov) takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
b) Akreditačná komisia posúdila v zmysle uznesenia 15.2.3 oznámenia príslušných vysokých
škôl o zmenených skutočnostiach, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú kvalitu
vzdelávacieho procesu na ich vysokých školách a sú podstatné na vyhodnotenie
uspokojivého plnenia jednotlivých kritérií a neakceptuje zmeny na poste garantov
(spolugarantov) takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 7
Uznesenie 32.7.1
Akreditačná komisia schvaľuje Plán komplexných akreditácií na rok 2007 a výhľad na roky
2008 – 2011 takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 8
Listy povereného generálneho riaditeľa sekcie vysokých škôl MŠ SR

Uznesenie 32.8.1
a)AK berie na vedomie stanovisko (list) povereného generálneho riaditeľa sekcie vysokých
škôl MŠ SR zo dňa18. 4. 2007 k otázke garantovania študijných programov. V prípade, že
nebude zabezpečená na dotknutej vysokej škole (odkiaľ odišiel garant alebo spolugarant)
plynulá kontinuita garantovania kvality a rozvoja študijného programu, nevidí inú možnosť
ako postupovať v zmysle § 83 ods. 11 platného zákona o vysokých školách, t.j. iniciovať
akreditáciu príslušnej činnosti na dotknutej vysokej škole.
b) AK sa zaoberala listom povereného generálneho riaditeľa sekcie vysokých škôl MŠ SR zo
dňa27. 3. 2007 ohľadom anonymného podania na vzdelávaciu inštitúciu –Vysokú školu
zdravotníctva a sociálne práce sv. Alžbety v Bratislave. Na žiadosť rektora, podopretú
viacerými dôvodmi, zaraďuje uvedenú súkromnú vysokú školu do plánu komplexných
akreditácií už v tomto roku. Ďalšie konanie vo veci samotného listu nepovažuje za nutné.
Zmeny v PS AK
Predseda PS pre OV č. 8 oznámil ukončenie členstva prof. Ing. Petra Baláža, PhD. Na jeho
vlastnú žiadosť zo dňa 6.1. 2007 a navrhuje na vymenovanie nového člena PS pre OV č. 8
prof. Ing. Štefana Slávika, CSc.
Predseda PS pre OV č. 24 oznámil ukončenie členstva doc. RNDr. Romana Nedelu, CSc. Na
vlastnú žiadosť zo dňa 31. 1. 07

Uznesenie 32.8.2
AK berie na vedomie informáciu o ukončení členstva v PS a súhlasí s vymenovaním nového
člena v PS pre OV č. 8 v zmysle predloženého návrhu.
Osnova správy o činnosti AK

Uznesenie 32.8.3
AK ustanovuje pracovnú skupinu na vypracovanie správy o činnosti AK pre vládu SR za
uplynulé dva roky v zložení P. Návrat, M. Bílý, P. Vojčík a S Biskupič v termíne do 30. 8.
2007.
Iné - Zmeny v sústave študijných odborov
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Uznesenie 32.8.4
AK v súvislosti so zmenami v sústave študijných odborov vykonanými 20. 3. 2007 a v súlade
s ods. 4 Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej
činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy podáva návrh MŠ SR na
zaradenie študijného odboru 9.2.11. kognitívna veda do Prílohy č. 2 citovaných kritérií do
oblasti výskum č. 16 Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie.

Uznesenie 32.8.5
AK v súlade s §82 ods. 2 písm. f) súhlasí s návrhom na opravu názvov študijných odborov
2.1.28. , 2.1.29. a 2.1.30 tak, ako to predložilo MŠ SR dňa 23. 4. 2007. Súčasne súhlasí, aby
boli následne vykonané zmeny v názvoch vyššie uvedených študijných odborov aj v Prílohe
č. 2 Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti
v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy.
Iné - Podnet na iniciovanie akreditácie príslušnej činnosti vysokej školy(177/07-AK)

Uznesenie 32.8.6
AK dostala podnet od profesora, ktorý je garantom. Podľa vyjadrenia príslušnej pracovnej
skupiny chápe zistenia v zmysle § 83 ods. 11 platného zákona o vysokých školách a iniciuje
akreditáciu spôsobilosti Slovenskej technickej univerzity, Fakulty elektrotechniky
a informatiky v Bratislave uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie
profesorov v študijných odboroch 4.1.3. fyzika kondenzovaných látok a akustika a 5.2.48. a
fyzikálne inžinierstvo.
Iné – informácie o reprezentácii AK v zahraničí

Uznesenie 32.8.7
a)AK berie na vedomie informáciu člena AK J. Jaraba o priebehu prerokovania žiadosti AK
adresovanej Národnému výboru pre zahraničné lekárske vzdelávanie a akreditáciu pri MŠ
USA vo veci porovnania štandardov AK SR pre akreditáciu lekárskych fakúlt SR so
štandardami používanými v USA.
b) AK berie na vedomie informáciu predsedu AK P. Návrata z rokovania Valného
zhromaždenia INQAAHE, ktoré sa konalo v apríli v Toronte (štát Kanada).

Zápisnicu vypracoval: tajomník AK, Mária Holická

Schválil:

Pavol N á v r a t
predseda Akreditačnej komisie
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