Zápis
zo 41. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného v dňoch 3. až 4. decembra 2008
v Bratislave
___________________________________________________________________________

Účasť
1. Členovia AK
prítomní: S. Biskupič, J. Beňa, L. Bukovský, M. Čorba, Ľ. Fišera, J. Horváth, I. Hyben,
Ľ. Jančoková, J. Jarab, J. Mihok, J. Michalík, P. Mikulecký, M. Novák,
J. Škvarenina, J. Šteňo, J. Uhrík, J. Vilček, P. Vincúr, P. Vojčík, T. Žilka.
neprítomní: M. Líška.
2. Hostia
František Schlosser – vedúci služobného úradu MŠ SR
Martin Putala – podpredseda Rady vysokých škôl (RVŠ)
Jozef Jurkovič – riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania SVŠ MŠ SR
Zuzana Brčáková – odbor vysokoškolského vzdelávania SVŠ MŠ SR

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. c) - habilitácie a inaugurácie

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 Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie Vysokej školy výtvarných
umení v Bratislave (prof. Čorba - druhé čítanie)
5.2 Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie Vysokej školy múzických
umení v Bratislave (prof. Žilka - druhé čítanie)
5.3 Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie Trnavskej univerzity v Trnave
(prof. Bukovský - prvé čítanie)
5.4 Informácia z priebehu komplexnej akreditácie na Univerzite Mateja Bela
v Banskej Bystrici (prof. Jarab)
6. R o z l i č n é
6.1 Zmeny v stálych a dočasných pracovných skupinách AK
6.2 Harmonogram zasadnutí AK na rok 2009
6.3 Prehľad nevybavených žiadostí
6.4 Iné

K bodu 1
Zasadnutie otvoril predseda Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR (ďalej len
„Akreditačná komisia“) Ľ. Fišera. Po privítaní hostí predložil na odsúhlasenie návrh
programu, ktorý bol prítomnými členmi AK v počte 17 odsúhlasený s nasledujúcimi
zmenami:
• pôvodný bod 5.4 v návrhu programu sa zaraďuje ako bod 5.3 programu, vzhľadom na
neprítomnosť člena AK prof. Líšku, ktorý mal predkladať pôvodný bod 5.3 - návrh
hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie Technickej univerzity vo Zvolene,
• na návrh prof. Jaraba do bodu 5.4 bola operatívne zaradená informácia z priebehu
komplexnej akreditácie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Zasadnutie pokračovalo podľa odsúhlaseného programu kontrolou uznesení. Predseda AK na
základe informácie prednesenej tajomníčkou AK skonštatoval, že všetky uznesenia zo 40.
zasadnutia boli splnené.
Časti rokovania komisie sa zúčastnil aj vedúci služobného úradu František Schlosser, ktorý
informoval prítomných
• o záverečných prácach v centrálnom registri zamestnancov (v skratke „CRZ“), ktorý
má do budúcnosti pomôcť Akreditačnej komisii v jej činnosti, ako aj pri ďalších
cykloch komplexných akreditácií vysokých škôl a prispieť k odstráneniu
administratívnej náročnosti tohto procesu;
• o využití informácií z dátového centra zriadeného v Centre vedecko-technických
informácií SR (CVTI) pre prácu Akreditačnej komisie a odporúčal delegovať
zástupcov za AK, ktorí sa v najbližšom čase zúčastnia stretnutia s riaditeľom dátového
centra prof. Turňom, aby mu tlmočili požiadavky zo strany AK pre možné výstupy
z CVTI pre potreby AK. K tejto skutočnosti prijala Akreditačná komisia uznesenie
uvedené v bode 6.
Na záver vystúpenia vedúci služobného úradu v krátkej diskusii s členmi AK zodpovedal na
viaceré otázky členov AK, napr. k problematike garantov študijných programov, ktorí sú zo
zahraničia, k možnosti nákupu softvérového vybavenia na riešenie plagiátorstva a iné. Zo
strany členov AK, v súvislosti s prácami na komplexných akreditáciách, bola vyslovená
požiadavka zakúpenia mobilného internetu pre členov AK zo zdrojov MŠ SR. Túto možnosť
prisľúbil vedúci služobného úradu preveriť.

K bodu 2
Uznesenie 41.2.1
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
príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul takto: (pozri prílohu
k uzneseniu).

Uznesenie 41.2.2
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
ministerstvu školstva priznať právo podieľať sa v príslušnom študijnom odbore na
uskutočňovaní doktorandského študijného programu takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
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Uznesenie 41.2.3
Akreditačná komisia v súlade s § 83 ods. 11 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
preskúmala svoje vyjadrenie z 39. mimoriadneho zasadnutia AK k študijným programom
prvého stupňa hudobná teória a interpretácia a hudobná teória a tvorba zo Stredoeurópskej
vysokej školy v Skalici (č. ž.64_08_1/AK a 64_08_2/AK), a to na základe oznámenia garantov
uvedených študijných programov o rozviazaní pracovného pomeru k 31.10. 2008 (č. ž.
247_08/AK).
Akreditačná komisia konštatovala, že vysoká škola v súčasnosti nespĺňa a neutvára
podmienky na uskutočňovanie vysokoškolského vzdelávania v uvedených študijných
programoch: (pozri prílohu k uzneseniu).

Uznesenie 41.2.4
Akreditačná komisia na svojom 38. zasadnutí odsúhlasila uznesením 38.2.1 spôsobilosť
uskutočňovať študijné programy 2. stupňa na Katolíckej univerzite v Ružomberku na základe
žiadostí č. 35_08/AK, 81_08/AK až 85_08/AK, 88_08/AK a 150_08/AK s príslušným garantom
pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu (pozri prílohu k uzneseniu).
Vzhľadom na skutočnosť, že rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku následne žiadosťou
č. 186_08/AK požiadal po ukončení 38. zasadnutia o zmenu garanta pedagogickopsychologického a sociálno-vedného základu v dotknutých študijných programoch uvedených
v prílohe k uzneseniu, Akreditačná komisia v súlade s § 83 ods. 11 zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách iniciovala proces preskúmavania spôsobilosti uskutočňovať študijné
programy vysokej školy za nových podmienok a na najbližšom zasadnutí predloží výsledok
tohto preskúmavania.

K bodu 3
Uznesenie 41.3.1
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 41.4.1
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 5
Uznesenie 41.5.1
Akreditačná komisia na základe predložených návrhov hodnotiacich správ z komplexnej
akreditácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (VŠVU) a Vysokej školy
múzických umení v Bratislave (VŠMU) prijala:
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a) Návrh hodnotiacej správy s prílohami z komplexnej akreditácie Vysokej školy výtvarných
umení v Bratislave predložený predsedom dočasnej PS prof. M. Čorbom s výhradou
opráv a chýb, ktoré odzneli na zasadnutí. V tejto súvislosti sa predsedovi dočasnej PS
prof. M. Čorbovi ukladá odstrániť všetky nedostatky z návrhu hodnotiacej správy v lehote
dvoch týždňov od podpísania zápisu zo 41. zasadnutia a predložiť hodnotiacu správu
s prílohami do kancelárie Akreditačnej komisie na podpis predsedovi AK.
b) Návrh hodnotiacej správy s prílohami z komplexnej akreditácie Vysokej školy múzických
umení v Bratislave predložený predsedom dočasnej PS prof. T. Žilkom s výhradou opráv
a chýb, ktoré odzneli na zasadnutí. V tejto súvislosti sa predsedovi dočasnej PS prof. T.
Žilkovi ukladá odstrániť všetky nedostatky z návrhu hodnotiacej správy v lehote dvoch
týždňov od podpísania zápisu zo 41. zasadnutia a predložiť hodnotiacu správu
s prílohami do kancelárie Akreditačnej komisie na podpis predsedovi AK.
Súčasne sa poveruje kancelária Akreditačnej komisie zabezpečením zaslania hodnotiacich
správ spolu s prílohami v stanovenom termíne rektorovi VŠVU a rektorovi VŠMU na
vyjadrenie.

Uznesenie 41.5.2
Z podnetu podpredsedu Akreditačnej komisie prof. Jozefa Michalíka Akreditačná komisia
odporúča Ministerstvu školstva SR zvážiť doterajšie zaradenie niektorých študijných odborov
do jednotlivých oblastí výskumu nachádzajúcich sa v Prílohe 2 Kritérií na hodnotenie úrovne
výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie
činností vysokej školy, a to po skončení procesu komplexných akreditácií na vysokých
školách.

K bodu 6
6.1 Zmeny v PS AK, resp. doplnenie PS AK

Uznesenie 41.6.1
Akreditačná komisia v súlade s § 81 ods. 11 zákona č. 131/2002 Z. z.o vysokých školách a čl.
7 ods. 5 štatútu AK schvaľuje zmeny v stálych PS predložené predsedami stálych PS
a v dočasných pracovných skupinách takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
Akreditačná komisia ukladá predsedovi AK podpísať vymenovania pre novo navrhnutých
členov, resp. ukončenia členstva doterajších členov stálych PS.
Kancelária Akreditačnej komisie sa poveruje zaslaním vymenovaní za člena stálej PS, resp.
ukončenie členstva v stálej PS a zabezpečením dodania prihlasovacích hesiel do IS AK
novým členom stálych PS.
6.2 Harmonogram zasadnutí Akreditačnej komisie na rok 2009

Uznesenie 41.6.2
Akreditačná komisia odsúhlasila termíny zasadnutí AK do októbra 2009 takto: (pozri prílohu
k uzneseniu).
6.3 Prehľad nevybavených žiadostí
Predsedovia stálych PS boli písomne oboznámení s prehľadom doteraz nevybavených
žiadostí, ktorý pripravila osobitne pre každú oblasť výskumu kancelária AK.
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6.4 Iné
a) Oboznámenie so štatútom hodnotiaceho grémia pre vonkajšie hodnotenie AK ČR a AK
SR

Uznesenie 41.6.4a
Akreditačná komisia odsúhlasila nové znenie štatútu hodnotiaceho grémia pre vonkajšie
hodnotenie akreditačných komisií v Českej republike a Slovenskej republike a poveruje
predsedu AK SR požiadať listom o začatie vonkajšieho hodnotenia ministra školstva
Slovenskej republiky v súlade s odsúhlaseným štatútom a o tejto skutočnosti informovať
predsedníčku akreditačnej komisie v Českej republike.
b) Centrálny register publikačnej činnosti (CREPČ)

Uznesenie 41.6.4b
Akreditačná komisia deleguje na stretnutie s riaditeľom CVTI predsedu komisie prof. Lˇ.
Fišeru, členov AK – prof. M. Čorbu, a prof. S. Biskupiča a člena stálej PS pre oblasť
výskumu 18-1 a 18-2 prof. D. Meška. Termín stretnutia a jeho priebeh zabezpečí kancelária
AK.

Zápis vypracovala: tajomníčka AK, Mária Holická

Schválil:

Ľubor F i š e r a
predseda Akreditačnej komisie
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