
Zápis 
zo 40. zasadnutia Akreditačnej komisie, 

poradného orgánu vlády SR, 
konaného 13. – 15. októbra 2008 v Novom Smokovci 

___________________________________________________________________________ 
Účasť 
1. Členovia AK 

prítomní:  
J. Beňa, S. Biskupič, L. Bukovský, M. Čorba, Ľ. Fišera, J. Horváth, I. Hyben, Ľ. 
Jančoková, J. Jarab, M. Líška, J. Mihok, J. Michalík, P. Mikulecký, M. Novák, J. 
Škvarenina, J. Šteňo, J. Uhrík, J. Vilček, P. Vincúr, T. Žilka. 
neprítomní: 
P. Vojčík (ospravedlnený z neúčasti). 

2. Hostia  

Ján Mikolaj – podpredseda vlády SR a minister školstva  
František Schlosser – vedúci služobného úradu MŠ SR 
Ján Bujňák – viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) 
Anna Čekanová – podpredseda Rady vysokých škôl (RVŠ) 
Martin Macko – zástupca Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) 

 

Program 
1. Otvorenie, kontrola uznesení.  

2. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) a b) - študijné programy 

3. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. f) – zmeny v sústave študijných odborov 

- návrh na zaradenie nového študijného odboru Univerzity Komenského v Bratislave, JLF, 
lekárska, klinická a farmaceutická biochémia (č. žiadosti 227_08/AK) 

4. 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 

5. Komplexné akreditácie  

5.1 Ustanovenie dočasných PS pre komplexné akreditácie vysokých škôl, ktoré 
podávajú žiadosť k 1. 10. 2008 

• Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (č. žiadosti 219_08/AK) 
• Akadémia umení v Banskej Bystrici (č. žiadosti 221_08/AK) 
• Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (č. žiadosti 222_08/AK) 
• Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (č. žiadosti 223_08/AK) 
• Technická univerzita v Košiciach (č. žiadosti 224_08/AK) 
• Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (č. žiadosti 225_08/AK) 
• Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne   (č. žiadosti 228_08/AK) 

5.2 Zmeny v pláne komplexných akreditácií (č. žiadosti 221_08/AK) 
5.3 Informácie o prebiehajúcich komplexných akreditáciách na vysokých školách  
5.4 Odsúhlasenie harmonogramu predkladania návrhov hodnotiacich správ z 

komplexných akreditácií vysokých škôl a iné (č. žiadosti 220_08/AK) 
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6. Komplexná akreditácia Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach (v skr. UVL)   
6.1 Predloženie návrhu hodnotiacej správy  
6.2 Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) a § 84 ods. 3 písm. b) zákona    

o vysokých školách - študijné programy 
6.3 Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. c) a § 84 ods. 3 písm. c) zákona 

o vysokých školách - habilitácie a inaugurácie 
6.4 Vyhodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti UVL 

podľa § 84 ods. 3 písm. d) zákona o vysokých školách 
6.5 Vyjadrenie AK o začlenení UVL podľa § 2 ods. 13 a § 84 ods. 3 písm. e) zákona o 

vysokých školách  

7. R o z l ičn é  

7.1 Stanovisko k výkonu povolania vysokoškolský učiteľ vo funkcií odborný asistent, 
docent  alebo profesor 

7.2 Prehľad nevybavených žiadostí 
7.3 Iné 

• Stanovenie termínov zasadnutí AK do konca roka 2008 
• Osnova návrhu hodnotiacej správy pre komplexné akreditácie  
• Stručná informácia o priebehu vnútorného hodnotenia činnosti AK 

 

K bodu 1 
Zasadnutie otvoril predseda Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, (ďalej len 
„Akreditačná komisia“ alebo „AK“) Ľubor Fišera. Po odsúhlasení programu prítomnými 
členmi AK v počte 19 predseda AK privítal na zasadnutí podpredsedu vlády SR a ministra 
školstva Jána Mikolaja, ktorý následne vystúpil s krátkym príhovorom na témy 

• ustanovený týždenný pracovný čas vysokoškolských učiteľov na verejných, štátnych 
a súkromných vysokých školách, 

• dodržiavanie podmienok garantovanie študijných programov a študijných predmetov 
na vysokých školách. 

V súvislosti s prebiehajúcimi komplexnými akreditáciami na vysokých školách minister 
vyzval všetkých členov AK na dôsledné dodržiavanie a kontrolu pracovných úväzkov 
vysokoškolských učiteľov, osobitne garantov študijných programov. Potvrdil už predtým 
daný prísľub členom AK, že počas komplexných akreditácií budú na administratívne práce 
pridelené podľa potrieb AK aj ďalší zamestnanci, aby sa termín ukončenia komplexných 
akreditácií na vysokých školách dodržal. Členom AK odporúča opätovne sa zaoberať tými 
súkromnými vysokými školami, ktorých termín na začatie komplexných akreditácie bol 
stanovený na 31.12. 2010, a to v súlade s platnými kritériami na začleňovanie vysokých škôl 
od 1.1.2008. 
Po krátkej diskusii členov AK s ministrom školstva zasadnutie pokračovalo podľa  
schváleného programu. Časť rokovania na zasadnutí po vzájomnej dohode s predsedom AK 
viedol aj podpredseda AK Ján Michalík. 
Počas zasadnutia mali možnosť vystúpiť aj prítomní  SRK, RVŠ a ŠRVŠ.  
 

K bodu 2 

Uznesenie 40.2.1 
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 
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príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul takto: (pozri prílohu 
k uzneseniu). 
  

Uznesenie 40.2.2 
a) 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 
ministerstvu školstva priznať právo podieľať sa v príslušnom študijnom odbore na 
uskutočňovaní doktorandského študijného programu takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 
b) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách posúdila spôsobilosť nevysokoškolskej inštitúcie - Ústavu krajinnej ekológie SAV so 
sídlom v Bratislave podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu na 
Fakulte prírodných vied v UKF v Nitre pričom zistila, že uvedená nevysokoškolská inštitúcia 
v súčasnosti nespĺňa kritéria (§ 82 ods. 7 zákona o vysokých školách) a v súlade s § 83 ods. 9 
a nadväznosti na § 86 zákona o vysokých školách  odporúča ministerstvu doteraz priznané  
právo podieľať sa v príslušnom študijnom odbore na uskutočňovaní doktorandského 
študijného programu pozastaviť: (pozri prílohu k uzneseniu). 
 

K bodu 3 
Uznesenie 40.3.1 
Akreditačná komisia posúdila nový návrh Univerzity Komenského, Jesseniovej lekárskej 
fakulty so sídlom v Martine (č. žiadosti 227_08/AK) v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách na zmenu v sústave študijných odborov, ktorý podala v 
súlade s odporúčaním AK v uznesení č. 36.5.1. 
Akreditačná komisia v súlade s čl. 5 ods. 1 v súčasnosti platného štatútu AK súhlasí  so 
zmenou pôvodného názvu študijného odboru 7.1.25. klinická biochémia na názov lekárska, 
klinická a farmaceutická biochémia  ako aj novým opisom predloženého študijného odboru, 
ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia.  
Predloženému študijnému odboru zostáva  doterajšie číslo 7.1.25 ako aj zaradenie do oblasti 
výskumu 18 lekárske a farmaceutické vedy.  
 

K bodu 4 

Uznesenie 40.4.1 
Akreditačná komisia posúdila v zmysle uznesenia 15.2.4 ako aj § 3 ods. 10 platného nar. 
vlády č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii oznámenia príslušnej vysokej školy 
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 garanta, resp. spolugarantov takto: (pozri 
prílohu k uzneseniu). 
 

K bodu 5 

Uznesenie 40.5.1.1 
Akreditačná komisia v súlade s čl. 7 ods. 4 ustanovila na koordináciu činnosti pre komplexnú 
akreditáciu činností na vysokých školách, ktoré podali žiadosti k 1.10. 2008, dočasné 
pracovné skupiny v zložení: (pozri prílohu k uzneseniu) 
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Uznesenie 40.5.1.2 
Akreditačná komisia v súlade s § 81 ods. 11 zákona o vysokých školách ako aj s čl. 7 ods. 5 
platného štatútu AK odsúhlasila zmeny v stálych pracovných skupinách takto: (pozri prílohu 
k uzneseniu) 

Uznesenie 40.5.2. 
Akreditačná komisia vyhovela žiadosti rektora Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom 
Mikuláši (č. 212_08/AK) a súhlasí so zmenou   pôvodného termínu predloženia materiálov pre 
komplexnú akreditáciu z 1.10.2008 na 1. január 2009. 
Akreditačná komisia poveruje kanceláriu Akreditačnej komisie zverejnením tejto zmeny 
v Pláne komplexných akreditácii na internetovej stránke AK. 
  

Uznesenie 40.5.4.1 
Akreditačná komisia schválila harmonogram predkladania návrhov hodnotiacich správ z 
komplexnej akreditácie jednotlivých vysokých škôl: (pozri prílohu k uzneseniu) 

 
Uznesenie 40.5.4.2 
Akreditačná komisia sa zaoberala žiadosťou rektora Univerzity J. Selyeho so sídlom 
v Komárne (č. žiadosti 220_08/AK) o úpravu akreditačných kritérií na UJS a prijala 
nasledujúce stanovisko:  
„Kritériá na hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci 
komplexnej akreditácie činnosti vysokej školy schválilo a vydalo dňa 28. 2. 2006 
Ministerstvo školstva SR v súlade s § 82 ods. 7 vtedy platného znenia zákona o vysokých 
školách. Akreditačná komisia uplatňuje tieto kritériá jednotne a záväzne na všetkých 
vysokých školách.“   
 

K bodu 6 
V súlade s uznesením AK č. 38.6.12 prijatým na 38. zasadnutí predložil predseda pracovnej 
skupiny pre komplexnú akreditáciu Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach (ďalej 
iba „UVL“) na odsúhlasenie nový návrh hodnotiacej správy, ktorý obsahuje aj návrh začlenia 
UVL v súlade so  zákonom č. 363/2007 Z. z., ktorým sa novelizoval zákonom č. 131/2002 Z. 
z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Návrh hodnotiacej správy bol zaslaný na vyjadrenie rektorovi a tá bola 
prerokúvaná v prítomnosti rektora UVL prof. MVDr. Emila Pilipčinca, PhD. ako aj ďalších 
dvoch prizvaných hostí, ktorými boli: prorektor pre rozvoj školy a styk s praxou doc. MVDr. 
Peter Korim, PhD. a prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť prof. MVDr. Jana 
Mojžišová, PhD. Po vystúpení rektora a krátkej diskusii s členmi AK členovia AK 
jednomyseľne schválili hodnotiacu správu z komplexnej akreditácie UVL (pozri prílohu 
k uzneseniu) a vyjadrenia, ktoré tvoria ďalšie prílohy tohto bodu.   
 
a) Hodnotenie plnenia poslania a úloh Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach   
na základe analýzy jej činnosti 
 
Uznesenie 40.6.1 
Akreditačná komisia konštatuje, že Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach napĺňa 
poslanie tak, ako to má stanovené v štatúte a v dlhodobom zámere. 
 
b) Vyjadrenie komisie o spôsobilosti uskutočňovať študijné programy, pre ktoré 
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach požiadala o akreditáciu  
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Uznesenie 40.6.2 
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 
priznať 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 Univerzita veterinárskeho 
lekárstva v Košiciach požiadala o akreditáciu  
 
Uznesenie 40.6.3 
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 priznať právo uskutočňovať habilitačné konanie 
a konanie na vymenúvanie profesorov v požadovanom študijnom odbore takto: (pozri prílohu 
k uzneseniu) 
 
d) Hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti Univerzity 
veterinárskeho lekárstva v Košiciach    
 
Uznesenie 40.6.4 
 
Výsledky hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti podľa oblastí 
výskumu na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach 
Oblasť výskumu - číslo Hodnotenie 
12 Chémia, chemická technológia a biotechnológie   B+ 
13 Vedy o živej prírode  A 
20 Veterinárske vedy  A 

 
e) Vyjadrenie Akredita čnej komisie o začlenení Univerzity veterinárskeho lekárstva 

v Košiciach podľa § 2 ods. 13 zákona o vysokých školách  
 
Uznesenie 40.6.5 
Akreditačná komisia na základe hodnotenia plnenia Kritérií vydaných rozhodnutím 
Ministerstva školstva SR dňa 12. 12. 2007 a platných od 1. 1. 2008, príloha č. 1 pre 
začlenenie vysokej školy medzi univerzitné vysoké školy konštatuje, že Univerzita 
veterinárskeho lekárstva v Košiciach spĺňa kritériá KZU-1 až KZU-6 na zaradenie medzi 
univerzitné vysoké školy podľa § 2 ods. 13 zákona o vysokých školách. 
 

K bodu 7 

Uznesenie 40.7.1 
Akreditačná komisia poveruje predsedu AK vypracovaním a zaslaním listu, ktorým rektorom 
vysokých škôl oznámi povinnosť predkladať Akreditačnej komisii v rámci podkladov 
k žiadostiam o komplexnú akreditáciu aj rozhodnutia o uznaní kvalifikačných predpokladov 
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na vykonávanie funkcií učiteľov, ak ide o vysokoškolských učiteľov, ktorým vydali doklad 
o vedecko-pedagogickom titule, umelecko-pedagogickom titule alebo o vedeckej hodnosti 
vysoké školy so sídlom v zahraničí alebo iné zákonom členského štátu oprávnené orgány 
v súlade s príslušným ustanovením nariadenia vlády č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii 
v znení neskorších zmien a doplnení. 
Takisto poveruje predsedu AK oboznámiť rektorov vysokých škôl s platnosťou nových 
Kritérií používaných pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné 
konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (ďalej iba Kritériá)  platných od 15. 6. 2008. 
V prípade, že vysoké školy v doterajších kritériách na  habilitačné konanie a vymenúvacie 
konanie nemajú dostatočne zapracovanú minimálnu podmienku uvedenú v Kritériách  pod 
číslom A3, Akreditačná komisia bude akceptovať v čase  posudzovania doplnenie podkladov 
žiadosti ku komplexným akreditáciám, ak sa vysoká škola rozhodne habilitačné a inauguračné 
kritériá, v súvislosti s vyššie uvedeným, upraviť.  
  

Uznesenie 40.7.2 
Akreditačná komisia určila  termín 41. zasadnutia na 3. až 5. decembra 2008 v Bratislave.  
 
 
 
Zápis vypracovala: tajomníčka AK, Mária Holická 
 
 
 
Schválil:       Ľubor  F i š e r a   

predseda Akreditačnej komisie 


