Zápisnica č. 33
zo zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného 2. - 4. júla 2007 v Spišskej Kapitule
___________________________________________________________________________

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

Program
1. Otvorenie, kontrola uznesení
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. Európska vysoká škola manažmentu so sídlom v Bratislave – štátny súhlas
(žiadosť č. 195_07/AK)
4.2. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - zriadenie fakulty
Fakulta prírodných a humanitných vied TnUAD v Trenčíne
(žiadosť č. 262_06/AK)
5. 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
6. Komplexné akreditácie – ustanovenie pracovných skupín na konkrétny účel
6.1. Na koordináciu činnosti pri komplexnej akreditácií činností
Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
(žiadosť č. 266_07/AK)
6.2. Na koordináciu činnosti pri komplexnej akreditácií činností
Technickej univerzity vo Zvolene
(žiadosť č. 271_07/AK)
7. Rozličné
§ Zmeny v PS AK, resp. doplnenie PS AK
§ Iné
§ Problematika vyhodnocovania oblasti výskumu v učiteľských
programoch počas komplexných akreditácií na vysokých školách

študijných

K bodu 1:
Zasadnutie otvoril a viedol predseda komisie Pavol Návrat. Po otvorení oboznámil členov
komisie s uznesením vlády SR č. 538 zo dňa 20. júna 2007. Týmto uznesením bol za 21. člena
Akreditačnej komisie na prvé funkčné obdobie vymenovaný prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc.,
ktorému predseda komisie na základe poverenia MŠ SR odovzdal vymenúvací dekrét. K tomu
istému dátumu vláda SR vzala na vedomie vzdanie sa členstva v Akreditačnej komisii prof.
MUDr. Juraja Payera, CSc.
Časti rokovania komisie sa zúčastnili aj zástupcovia
- MŠ SR - vedúci služobného úradu František Schlosser a
- reprezentácie vysokých škôl - viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK)
prof. Ján Bujňák a podpredsedníčka Rady vysokých škôl (RVŠ) Anna Čukanová.
Vedúci služobného úradu prezentoval materiál vyhodnocujúci akreditované študijné
programy vo vzťahu k ich realizácii na vysokých školách ako aj k ich garantovaniu.
Z predloženého materiálu podľa neho vyplýva, že na mnohé, najmä učiteľské študijné
programy, vysoké školy neprijímajú študentov a komisia bola ich posudzovaním vlastne takto
nadbytočne zaťažená. Vedúci služobného úradu ďalej informoval členov komisie o
vyhodnotení prehľadu garantovania jednotlivých študijných programov, ktoré je už tesne pred
dokončením. Získané informácie majú byť podnetom aj na niektoré zmeny v kritériách
platných v súčasnosti na posudzovanie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať
vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch. Vedúci služobného
úradu informoval aj o novelizácii Smernice MŠ SR č. 13/2005-R z 31. augusta 2005 o
bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov a o príprave
jednotnej databázy vedeckých publikácií.
Členovia komisie vyjadrili názory, položili viacero otázok a vzniesli pripomienky ku
všetkým diskutovaným otázkam, najmä však o
• potrebe kategorizácie publikácií, avšak s poukázaním aj na skutočnosť, že
kategorizácia publikácii nie je hodnotením kvality publikácie,
• vekovej hranici garantov,
• spôsobe prideľovania finančných prostriedkov na lekárske fakulty pre pracoviská
fakultných nemocníc,
• motivácii študentov na niektoré spoločensky žiadúce inžinierske študijné programy,
o ktoré je v súčasnosti nízky záujem zo strany uchádzačov.

K bodu 2:
Uznesenie 33.2.1
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 33.2.2
Na základe žiadosti vysokých škôl schvaľuje kombinácie predmetových špecializácií
študijných programov v učiteľských študijných odboroch takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
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Uznesenie 33.2.3
V súvislosti so žiadosťou rektora UPJŠ v Košiciach č. 42/2007-AK o súhlas so zmenou
miesta uskutočňovaného študijného programu sociálna práca v študijnom odbore 3.1.14.
sociálna práca v 1. stupni bakalárskeho štúdia z Fakulty verejnej správy UPJŠ na Filozofickú
fakultu UPJŠ v Košiciach Akreditačná komisia
- berie na vedomie, že žiadateľovým vyjadreným úmyslom je skončiť uskutočňovanie tohto
študijného programu na Fakulte verejnej správy, pričom presunom príslušného pracoviska
na inú fakultu prestala táto fakulta spĺňať viaceré podmienky, ktoré sú podstatné na
vyhodnotenie uspokojivého plnenia jednotlivých kritérií,
- berie na vedomie, že presunom sa vytvorili na Filozofickej fakulte obdobné podmienky,
aké boli pri akreditácii tohto študijného programu,
- odporúča preto ministerstvu školstva priznať právo FF UPJŠ udeľovať absolventom
príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul takto: (pozri prílohu
k uzneseniu33.2.1/a-b.) a súčasne navrhuje odňať toto právo FVS UPJŠ v Košiciach č.
CD 200420244-111:sekr. zo dňa 22. 12. 2004.

Uznesenie 33.2.4
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).

K bodu 3:
Uznesenie 33.3.1
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:
Uznesenie 33.4.1
Európska vysoká škola manažmentu so sídlom v Bratislave
(č. žiadosti 195/07-AK)
Akreditačná komisia po posúdení projektu podľa § 82 ods. 2 písm. e) zákona č. 131/2002 Z.
z. o vysokých školách a v súlade s čl. 5 ods. 7 štatútu akreditačnej komisie nesúhlasí
s udelením štátneho súhlasu právnickej osobe Európska Vysoká Škola Manažmentu, s.r.o. so
sídlom v Bratislave na pôsobenie ako súkromná vysoká škola s názvom „Európska vysoká
škola manažmentu so sídlom v Bratislave“.
Toto odporúčanie sa opiera o skutočnosť, že Akreditačná komisia vydala nesúhlasné
stanovisko k predloženému študijnému programu manažment a podnikanie (pôvodný názov
podľa žiadosti), resp. obchodné podnikanie (žiadateľom v procese prerokúvania pozmenený
názov) z týchto dôvodov: Nesplnenie kritéria A3 - nedostačujúce plánované personálne
zabezpečenie študijného programu pedagógmi, ktorí majú pôsobiť na ustanovený týždenný
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pracovný čas na navrhovanej súkromnej vysokej škole a A4 – neprimeranosť počtu
vysokoškolských učiteľov, ktorí by mali viesť záverečné práce vzhľadom na počet študentov.

Fakulta prírodných a humanitných vied Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne
(č. žiadosti 262/06-AK)
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
posúdila žiadosť a podklady k nej na zriadenie Fakulty prírodných a humanitných vied
TnUAD v Trenčíne na základe hodnotiacej správy vypracovanej a predloženej pracovnou
skupinou ustanovenou na tento účel na 30. zasadnutí AK v Banskej Bystrici v zložení J.
Horváth, predseda PS, M. Líška, S. Biskupič, T. Žilka ako aj s prihliadnutím na vyjadrenie
rektora TnUAD v Trenčíne, a to v zmysle § 3 ods. 9 nariadenia vlády SR č. 104/2003 Z. z.
o Akreditačnej komisii.
V súlade s čl. 5 štatútu AK prebehla k bodu 4. 2 rozprava. Po skončení rozpravy sa
uskutočnili hlasovania o rôznych návrhoch uznesení, avšak AK neprijala v tejto veci platné
uznesenie.

K bodu 5
Uznesenie 33.5.1
Akreditačná komisia posúdila v zmysle uznesenia AK č. 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
uspokojivého plnenia jednotlivých kritérií a akceptuje zmeny na poste garantov
(spolugarantov) takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 6
Uznesenie 33.6.1
Akreditačná komisia v zmysle čl. 6 ods. 3 štatútu AK ustanovuje pracovnú skupinu na
koordináciu činnosti pri komplexnej akreditácií činností Vysokej školy zdravotníctva
a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave, n. o. v zložení: J. Jarab – predseda, členovia – J.
Šteňo, M. Líška, M. Novák, J. Horváth.

Uznesenie 33.6.2
Akreditačná komisia v zmysle čl. 6 ods. 3 štatútu AK ustanovuje pracovnú skupinu na
koordináciu činnosti pri komplexnej akreditácií činností Technickej univerzity vo Zvolene
v zložení: L. Hetényi – predseda, členovia – M. Bílý, M. Čorba, J. Horváth, Ľ. Jančoková,
J. Jarab, P. Kukuča, M. Líška, P. Mikulecký, P. Návrat, M. Novák, A. Pilková, J. Sládek,
J. Uhrík, E. Virčíková, P. Vojčík, T. Žilka.

K bodu 7
Zmeny v PS AK, resp. doplnenie PS AK
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Uznesenie 33.7.1
Akreditačná komisia schvaľuje zaradenie nového člena AK prof. MUDr. Juraja Šteňa, CSc.
za člena pracovných skupín pre oblasť výskumu č. 18 a č. 20 a súčasne ho poveruje funkciou
predsedu pracovnej skupiny pre oblasť výskumu č. 18 Lekárske a farmaceutické vedy.
Akreditačná komisia súhlasí s vymenovaním Ing. Júliusa Jankovského za nového člena
pracovnej skupiny pre oblasť výskumu č. 14 Strojárstvo.
Iné

Uznesenie 33.7.2
Akreditačná komisia pri posudzovaní žiadosti a podkladov z vysokých škôl,
nevysokoškolských inštitúcií, externých vzdelávacích inštitúcií alebo právnickej osoby, ktorá
chce pôsobiť ako súkromná vysoká škola (v skratke „žiadateľ“) v zmysle nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii vychádza z toho, že žiadateľ
zodpovedá za správnosť všetkých predložených údajov.
Problematika vyhodnocovania oblasti výskumu v učiteľských študijných programoch počas
komplexných akreditácií na vysokých školách

Uznesenie 33.7.3
V súvislosti so študijnými odbormi 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov, 1.1.2.
učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy a 1.1.3. učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov sa bude na účely hodnotenia úrovne výskumnej,
vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností
vysokej školy
• považovať oblasť výskumu č. 1 Pedagogické vedy za oblasť, v ktorej sa uskutočňuje
výskumná činnosť podľa bodu 3 Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej,
umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej
školy,
• pričom na určenie toho, ktorá fakulta uskutočňuje výskumnú činnosť v tejto oblasti je
rozhodujúce, na ktorej fakulte sa garantuje podľa akreditácie pedagogickopsychologický a sociálno-vedný základ príslušného študijného programu.

Zápisnicu vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK

Schválil:

Pavol N á v r a t
predseda Akreditačnej komisie
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