
Zápis  
z 37. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,  

konaného 16. - 18. apríla  2008 
Donovaly 

___________________________________________________________________________ 
Účasť 
1. Členovia AK 

prítomní: S. Biskupič, M. Bílý, L. Bukovský, J. Horváth, Ľ. Jančoková,  
J. Jarab, P. Kukuča, M. Líška, P. Mikulecký, P. Návrat, J. Sládek, J. Šteňo, J. 
Uhrík, P. Vincúr, E. Virčíková, P. Vojčík, T. Žilka. 

neprítomní: M. Čorba, L. Hetényi, M. Novák, A. Pilková (ospravedlnení z neúčasti). 

2. Hostia  
František Schlosser – vedúci služobného úradu MŠ SR 
Zuzana Brčáková - odbor vysokoškolského vzdelávania 

 
Program 
1. Otvorenie, kontrola uznesení 
2. Nové predpisy z oblasti akreditácie  

2.1. Nový štatút Akreditačnej komisie – oboznámenie členov AK 
2.2. Návrh kritérií akreditácie habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie profesorov   
- vyjadrenie Akreditačnej komisie podľa § 82 ods. 7  

3. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) a b) - študijné programy 
4. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. c) - habilitácie a inaugurácie 
5. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. f) – zmeny v sústave študijných odborov 

5.1. Zaradenie nového študijného odboru  
PROTIPOŽIARNA OCHRANA A BEZPEČNOSŤ  
(č. žiadosti 415_07/AK – TU vo Zvolene)  

 5.2. Zaradenie nového študijného odboru  
 LOGISTIKA(č. žiadosti 196_06/AK – ŽU v Žiline a TU v Košiciach)  
6. 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 podľa § 3 ods. 10 
nariadenia vlády o Akreditačnej komisii - zmeny na poste garantov 

7. Komplexné akreditácie  

7.1. Ustanovenie pracovných skupín na koordináciu činnosti pre komplexnú akreditáciu 
činností  

7.1.1. Žilinskej univerzity v Žiline (č. žiadosti 48_08/AK) 
7.1.2. Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (č. žiadosti 53_08/AK) 
7.1.3. Akadémie Policajného zboru v Bratislave (č. žiadosti 50_08/AK) 
7.1.4. Prešovskej univerzity v Prešove (č. žiadosti 90_08/AK) 
7.1.5. Ekonomickej univerzity v Bratislave  
7.1.6. Univerzity Komenského v Bratislave 
7.1.7. Vysokej školy manažmentu v Trenčíne (č. žiadosti 87_08/AK) 

a vyhodnotenie doterajšieho technicko-administratívneho postupu pri komplexných 
akreditáciách  
7.2. Komplexná akreditácia Technickej univerzity vo Zvolene  

7.2.1. Vyhodnotenie návštevy na TU ZV 
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7.3. Komplexná akreditácia Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 
v Bratislave, n. o.  
Začatie rozpravy k žiadostiam VŠZaSP podľa § 84 ods. 3 písm. b) a c) 
(predkladá predseda PS prof. Jarab) 

7.4. Komplexná akreditácia Vysokej školy múzických umení v Bratislave  
Začatie rozpravy k žiadostiam VŠMÚ podľa § 84 ods. 3 písm. b) a c) 
(predkladá predseda PS prof. Žilka) 

7.5. Plán komplexných akreditácii – návrhy rektorov vysokých škôl na zmeny termínov 
začiatkov KA 

7.6. Podrobné pravidlá hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej 
činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokých škôl – stanovisko k listu 
GR SVŠ (č. žiadosti 94_08/AK) 

7.7. Iniciovanie vydania rozhodnutia o komplexnej akreditácií na Univerzite 
veterinárskeho lekárstva v Košiciach (č. žiadosti 93_08/AK) 

8. Iniciácia akreditácie činností vysokej školy v zmysle § 83 ods. 11 platného zákona 
o vysokých školách 
8.1. Slovenská poľnohospodárska univerzita , Fakulta európskych štúdií a regionálneho 

rozvoja v Nitre (č. žiadosti 5_08/AK) - vyhodnotenie preverenia spôsobilosti 
uskutočňovať študijné programy v 1. a 2. stupni v študijných programoch európske 
rozvojové programy  

8.2. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (č. žiadosti 74_08/AK) – 
nedostatočné garantovanie študijného programu mechatronika na 1. a 2. stupni 
v študijnom odbore 5.2.16. mechatronika  

9 .  R o z l ičn é  
9.1. Vytvorenie samostatnej PS AK pre nelekárske zdravotnícke vedy – aplikácia 

ustanovenia  platného štatútu AK 
9.2. Prehľad nevybavených žiadostí 
9.3. Iné 
- predloženie návrhov na logo AK 
- začatie vnútorného hodnotenia AK za rok 2007 

 

K bodu 1: 
Zasadnutie otvoril predseda Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, (ďalej 

len „komisia“) Pavol Návrat. Prítomní členovia komisie v počte 17 jednomyseľne odsúhlasili 
predložený návrh programu 37. zasadnutia s týmito zmenami:  

•  bod 2 sa prerokuje pod bodom 2.1 a do bodu 2 bol začlenený materiál uvedený 
pod číslom 2.2. 

• do bodu 7 boli začlenené materiály pod číslami 7.1.7., 7.6. a 7.7. 
Počas prvých dvoch dní zasadnutia rokovanie viedol predseda komisie. Posledný deň 
zasadnutia rokovanie viedol  podpredseda komisie na základe písomného poverenia 
predsedom komisie.  

V rámci informácie o plnení uznesení sa skonštatovalo, že uznesenia 36.1.2, 36.7.6. 
36.9.3 z 36. zasadnutia boli splnené. Plnenie uznesenia 36.7.5. vzhľadom na jeho obsah 
prebieha aj naďalej. Takisto boli členovia komisie informovaní o poskytnutí 2 mil. 
slovenských korún z rozpočtu MŠ SR do rozpočtu komisie na pokrytie odmien pre členov 
stálych a dočasných pracovných skupín komisie za ich činnosť v roku 2008.    

Predseda komisie ďalej informoval o úspechu, ktorý komisia, dosiahla v tomto roku. 
Ministerstvo školstva Spojených štátov amerických ju informovalo, že Národný výbor pre 
zahraničné lekárske vzdelávanie a akreditáciu v USA považuje kritériá a procesy 
posudzovania úrovne a  spôsobilosti uskutočňovať vysokoškolské štúdium na slovenských 
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lekárskych fakultách komisiou za porovnateľné s tými, ktoré sa používajú v USA.  Toto 
uznanie pre  komisiu bolo udelené k 15. 4. 2008 na obdobie 6 rokov, pričom už v júni 2009 
má AK predložiť správu o akreditačnej činnosti. Ako dôsledok môžu požiadať slovenské 
lekárske fakulty Ministerstvo školstva USA o zaradenie do programu, na základe ktorého 
občania USA študujúci na týchto fakultách budú môcť získať podporu podľa príslušného 
amerického zákona. 

Predseda komisie poďakoval všetkým tým členom, ktorí svojou činnosťou prispeli 
k tomuto úspechu, najmä však bývalému členovi komisie prof. Mariánovi Mokáňovi 
a súčasnému členovi prof. Jozefovi Jarabovi, ktorý osobne zastupoval komisiu v uplynulom 
roku na stretnutí so zástupcami akreditačného orgánu v USA pre lekárske vedy.   
Poďakovanie patrí aj ďalším, medzi nimi predovšetkým  prof. Albertovi  Stránskemu 
z Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine UK.  
 

K bodu 2 
Informácie o novom štatúte Akreditačnej komisie (ďalej len „štatút AK“), ktorý je účinný od 
12. 3. 2008, kedy ho uznesením č. 169 schválila vláda Slovenskej republiky, predniesla 
tajomníčka komisie. Vo vystúpení upozornila najmä na odlišnosti v porovnaní s doteraz 
platným štatútom AK. Znenie nového štatútu AK bolo odovzdané každému členovi komisie 
a je k dispozícií aj na internetovej stránke komisie www.akredkom.sk.  

 
Uznesenie 37.2.1 
V záujme rýchlej a efektívnej komunikácie medzi členmi stálych pracovných  skupín 
a dočasných pracovných skupín predseda komisie v súlade s čl. 8 ods. 14 platného štatútu AK 
dáva súhlas, aby sa v nevyhnutných prípadoch uskutočnili zasadnutia a prijímali stanoviská 
pracovných skupín  aj prostriedkami elektronickej komunikácie.   

Uznesenie 37.2.2 
Akreditačná komisia sa zaoberala návrhom Kritérií akreditácie habilitačného konania 
a konania na vymenovanie profesorov predloženým ministrom školstva a v súlade s § 82 ods. 
7 platného zákona o vysokých školách prijala toto vyjadrenie: (pozri prílohu k uzneseniu). 

K bodu 3 
Uznesenie 37.3.1 
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 37.3.2 
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
posúdila spôsobilosť nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na uskutočňovaní 
doktorandského študijného programu a podľa § 86 ods. 2 citovaného zákona odporúča 
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ministerstvu školstva priznať právo podieľať sa v príslušnom študijnom odbore na 
uskutočňovaní doktorandského študijného programu takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 
 

 
K bodu 4 
V prípade žiadosti č. 195_08/AK z Univerzity Komenského v Bratislave žiadateľ so záverom  
hodnotiacej správe nesúhlasil a zaslal k nej svoje nesúhlasné stanovisko. Predkladateľ 
hodnotiacej správy túto skutočnosť uviedol v súlade s čl. 6 ods. 7 štatútu AK v úvodnom 
slove.  

Uznesenie 37.4.1 
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 5 
Akreditačná komisia posúdila predložené návrhy MŠ SR  na zmenu v sústave študijných 
odborov podľa § 82 ods. 2 písm. f) platného zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v 
súlade s čl. 6 ods. 11 platného štatútu AK sa uzniesla takto:   
Uznesenie 37.5.1 
V prípade žiadosti č. 415_07/AK (predkladateľ Technická univerzita vo Zvolene) 
Akreditačná komisia nesúhlasí so zaradením nového študijného odboru 8.3.8. protipožiarna 
ochrana a bezpečnosť do sústavy študijných odborov v predloženej forme a s predloženým 
opisom študijného odboru.  
Akreditačná komisia odporúča predkladateľovi, aby zvážil primerane širšie a komplexnejšie 
chápanie odboru a prepracoval opis študijného odboru, a to najmä v časti nosné témy jadra. 
Odporúča zvýrazniť technickú stránku odboru a upraviť vymedzenie príbuzných odborov. 
Odporúča predkladateľovi, aby zvážil aj možnosť zaradiť študijný odbor do skupiny 
študijných odborov 5 a podskupiny študijných odborov 5.2. Odporúča zvážiť aj iný názov 
odboru.  

Uznesenie 37.5.2 
V prípade žiadosti č. 196_06/AK (predkladatelia Technická univerzita v Košiciach a Žilinská 
univerzita v Žiline) Akreditačná komisia súhlasí so zaradením nového študijného odboru 
logistika do sústavy študijných odborov v 1.,2. a 3. stupni do novovytvorenej podskupiny 
študijných odborov 8.5. logistika s číslom 8.5.1. logistika, kde odporúča presunúť aj doterajší 
študijný odbor vojenská logistika s novým číslom odboru 8.5.2.  
V  súlade s čl. 4 „Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej 
tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy“ Akreditačná komisia 
podáva návrh na zaradenie nového študijného odboru 8.5.1. logistika do oblasti výskumu č. 
17. Inžinierstvo a technológie.  

K bodu 6 
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Uznesenie 37.6.1 
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 uspokojivého 
plnenia jednotlivých kritérií a akceptuje zmeny na poste garantov (spolugarantov) takto: 
(pozri prílohu k uzneseniu). 
 
 

K bodu 7 
Akreditačná komisia v súlade s čl. 7 ods. 4 platného štatútu AK ustanovuje dočasné pracovné 
skupiny pre komplexnú akreditáciu nižšie uvedených  vysokých škôl takto:  

 
Uznesenie 37.7.1.1  
Pre Žilinskú univerzitu v Žiline (č. žiadosti 48_08/AK) v zložení : 
Pavol Návrat – predseda, Miroslav Líška – podpredseda, členovia - Stanislav Biskupič, Matej 
Bílý, Ľudmila Jančoková, Ján Sládek, Edita Virčíková, Pavol Vincúr.  

Uznesenie 37.7.1.2 
Pre Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave (č. žiadosti 53_08/AK) v zložení: 
Pavol Kukuča – predseda, Edita Virčíková – podpredseda, členovia - Pavol Vincúr, Matej 
Bílý, Lev Bukovský, Milan Čorba, Michal Novák. 

Uznesenie 37.7.1.3 
Pre Akadémiu Policajného zboru v Bratislave (č. žiadosti 50_08/AK) ) v zložení: 
Peter Vojčík - predseda, Miroslav Líška – podpredseda, členovia - Peter Mikulecký, Pavol 
Vincúr, Matej Bílý. 

Uznesenie 37.7.1.4 
Pre Prešovskú univerzitu v Prešove (č. žiadosti 90_08/AK) v zložení: 
Tibor Žilka - predseda, Peter Vojčík – podpredseda, členovia - Ľudmila Jančoková, Edita 
Virčíková, Milan Čorba, Miroslav Líška, Pavol Vincúr, Stanislav Biskupič, Juraj Šteňo. 

Uznesenie 37.7.1.5 
Pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave v zložení: 
Július Horváth – predseda, Peter Mikulecký – podpredseda, členovia - Edita Virčíková, Jozef 
Uhrík, Pavol Návrat, Ľudmila Jančoková. 

Uznesenie 37.7.1.6 
Pre Univerzitu Komenského v Bratislave v zložení: 
Stanislav Biskupič – predseda, Edita Virčíková – podpredseda, členovia - Ľudmila Jančoková, 
Jozef Jarab, Tibor Žilka, Milan Čorba, Miroslav Líška, Ladislav Hetényi, Lev Bukovský. 

Uznesenie 37.7.1.7 
Pre Vysokú školu manažmentu v Trenčíne (č. žiadosti 87_08/AK) v zložení: 
Pavol Vincúr – predseda, Július Horváth – podpredseda, členovia - Edita Virčíková, Jozef 
Uhrík, Pavol Návrat. 

Uznesenie 37.7.5 
a) Akreditačná komisia súhlasí na základe žiadosti č. 71_08/AK Katolíckej univerzity 
v Ružomberku s úpravou termínu začiatku komplexnej akreditácie takto:  pôvodný  termín 1. 
10. 2008 uvedený v pláne komplexných akreditácií sa nahrádza termínom 31. 8. 2008.  
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b) Akreditačná komisia súhlasí na základe žiadosti č. 57_08/AK Vysokej školy manažmentu  
v Trenčíne s úpravou termínu začiatku komplexnej akreditácie takto:  pôvodný  termín 1. 1. 
2008 uvedený v pláne komplexných akreditácií sa nahrádza termínom 1. 4. 2008. 
 
Akreditačná komisia poveruje sekretariát, aby zverejnil plán komplexných akreditácii na 
internetovej stránke AK v súlade s uznesením 37.7.5.  

 
Uznesenie 37.7.6 
Akreditačná komisia prijala k žiadosti generálneho riaditeľa sekcie vysokých škôl MŠ SR č. 
94_08/AK toto stanovisko: (pozri prílohu k uzneseniu) 
 

Uznesenie 37.7.7 
Akreditačná komisia v súlade s čl. 4 ods. 6 platného štatútu AK poveruje predsedu komisie 
zaslaním odpovede  rektorovi Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach opierajúcej sa 
o fakt ukončenia procesu komplexnej akreditácie na tejto vysokej škole zo strany komisie 
a súčasne zaslaním listu ministrovi školstva, s cieľom ozrejmiť  aplikáciu uznesení komisie 
z 32. zasadnutia, ktoré sa dotýkali komplexnej akreditácie Univerzity veterinárskeho lekárstva 
v Košiciach s ohľadom na § 84 od. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. v platnom znení.   
 

K bodu 8 
Uznesenie 37.8.1 
Akreditačná komisia v súlade § 83 ods. 11 platného zákona o vysokých školách č. 131/2002 
Z. z. iniciovala z podnetu ministra školstva akreditáciu študijných programov európske 
rozvojové programy 1. a 2. stupňa v študijnom odbore 3.3.5. verejná správa a regionálny 
rozvoj na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, Fakulte európskych štúdií a regionálneho 
rozvoja v Nitre. Vzhľadom na skutočnosť, že vysoká škola nespĺňa v súčasnosti kritériá podľa  
§ 82 ods. 7 zákona o vysokých školách (pozri prílohu k uzneseniu) a má priznané 
zodpovedajúce práva, Akreditačná komisia  odporúča ministrovi postupovať v súlade s § 83 
ods. 9 vyššie citovaného zákona o vysokých školách.  

Uznesenie 37.8.2 
Akreditačná komisia v súlade § 83 ods. 11 platného zákona o vysokých školách č. 131/2002 
Z. z. iniciuje akreditáciu študijných programov 1. až  2. stupňa mechatronika v študijnom 
odbore 5.2.16. mechatronika na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
z dôvodu zistenia nedostatočnej garancie vo vyššie uvedených akreditovaných študijných 
programoch.  

K bodu 9 
 
9.1. Zmeny v PS AK, resp. doplnenie PS AK 

Uznesenie 37.9.1 
Akreditačná komisia v súlade s čl. 7 ods. 3 platného štatútu AK ustanovuje dve stále 
pracovné skupiny - jednu pre lekárske a farmaceutické vedy a jednu pre nelekárske 
zdravotnícke vedy. Predsedom obidvoch stálych pracovných skupín sa ustanovuje člen AK 
Juraj Šteňo. Zoznam členov obidvoch stálych pracovných skupín je uvedený v prílohe 
k uzneseniu.  Všetci členovia oboch týchto pracovných skupín sú členmi pracovnej skupiny 
pre oblasť výskumu 18. Jej predsedom je člen AK Juraj Šteňo. 
 
9.2. Pilotný projekt vzájomného vnútorného a vonkajšieho hodnotenia AK ČR a AK SR 
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Uznesenie 37.9.2 
Akreditačná komisia v súlade s pravidlami projektu vzájomného vnútorného a vonkajšieho 
hodnotenia AK ČR a AK SR odsúhlasila harmonogram činností  vnútorného hodnotenia 
komisie za rok 2007 (pozri prílohu k uzneseniu). 
 
Zápisnicu vypracovala: tajomníčka AK, Mária Holická 
 
 
 
 
 
Schválil:       Pavol  N á v r a t  

predseda Akreditačnej komisie 


