
Zápis  
zo 42. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,  

konaného v dňoch 25. až 27. februára  2009 
v Stráži 

___________________________________________________________________________ 
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. Michalík, P. Mikulecký, M. Novák, J. 
Škvarenina, J. Šteňo, J. Uhrík, J. Vilček, P. Vincúr, T. Žilka. 

neprítomní: J. Mihok, P. Vojčík 

2. Hostia  
František Schlosser – vedúci služobného úradu MŠ SR 
Ján Bujňák – viceprezident  Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) 
Jozef Jurkovič – riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania SVŠ MŠ SR 
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. c) - habilitácie a inaugurácie  
4. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. d) – zmena názvu fakulty štátnej vysokej 

školy  
Slovenská  zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníckych 
špecializačných štúdií (žiadosť č. 9b_09/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 podľa § 3 
ods. 10 nariadenia vlády o Akreditačnej komisii - zmeny na poste garantov 

6. Komplexná akreditácia vysokých škôl 

6.1 Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie štátnej vysokej školy 
Akadémie Policajného zboru v Bratislave (prof. Vojčík – 1. čítanie) 

6.2 Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie súkromnej vysokej školy 
Vysokej školy manažmentu v Trenčíne (prof. Vincúr – 1. čítanie) 

6.3 Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie verejnej vysokej školy 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (prof. Jarab – 1. čítanie)  

6.4 Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie verejnej vysokej školy 
Prešovskej univerzity v Prešove (prof. Žilka – 1. čítanie)  

6.5 Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie verejnej vysokej školy 
Ekonomickej  univerzity v Bratislave  (prof. Horváth – 1. čítanie) 

6.6 Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie verejnej vysokej školy 
Technickej univerzity vo Zvolene (prof. Líška – 2. čítanie)  

6.7 Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie verejnej vysokej školy 
Trnavskej univerzity v Trnave (prof. Bukovský – 1. čítanie) 
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6.8 Informácia o priebehu komplexnej akreditácie  
• na Univerzite Komenského v Bratislave (prof. Biskupič) 
• na Žilinskej univerzite v Žiline (prof. Mikulecký) 
• na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (prof. Michalík) 

6.9 Ustanovenie dočasných pracovných skupín pre komplexnú akreditáciu 
• Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 

v Liptovskom Mikuláši (č. žiadosti 263_08/AK) 
• Bratislavskej vysokej školy práva v Bratislave (č. žiadosti 265_08/AK) 
• Univerzity J. Selyeho v Komárne (č. žiadosti 1_09/AK) 
• Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (č. 

žiadosti 2_09/AK) 
• Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (č. žiadosti 9a_09/AK) 

 
6.10 Problematika akreditácie študijných programov v učiteľských študijných  

odboroch vo vzťahu k zákonu č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (predkladá prof. Jančoková)  

6.11 Informácia o ukončení komplexnej akreditácie Univerzity veterinárskeho 
lekárstva v Košiciach  (predseda AK) 

 
7. Komplexná akreditácia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave 

26. 2. 2009 o 11.00 h za prítomnosti zástupcov VŠVU  

7.1 Prerokovanie návrhu hodnotiacej správy (predkladá predseda dočasnej PS prof. M. 
Čorba) 

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

7.3 Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. c) a § 84 ods. 3 písm. c) zákona 
o vysokých školách - habilitácie a inaugurácie 

7.4 Vyhodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti VŠVU 
podľa § 84 ods. 3 písm. d) zákona o vysokých školách 

7.5 Vyjadrenie AK podľa § 84 ods. 3 písm. e) o začlenení VŠVU podľa § 2 ods. 13 
zákona o vysokých školách  

8. Komplexná akreditácia Vysokej školy múzických umení v Bratislave 
26. 2. 2009 o 14.00 h za prítomnosti zástupcov VŠMU  

8.1 Prerokovanie návrhu hodnotiacej správy (predkladá predseda dočasnej PS prof. T. 
Žilka) 
8.2 Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) a § 84 ods. 3 písm. b) zákona  

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

o vysokých školách - habilitácie a inaugurácie 
8.4 Vyhodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti VŠMU 

podľa § 84 ods. 3 písm. d) zákona o vysokých školách 
8.5 Vyjadrenie AK podľa § 84 ods. 3 písm. e) o začlenení VŠMU podľa § 2 ods. 13 

zákona o vysokých školách  

9. R o z l ičn é  
9.1 Zmeny v stálych a dočasných pracovných skupinách AK 
9.2 Prehľad nevybavených žiadostí 
9.3 Príprava hodnotiacej správy z vnútorného hodnotenia činnosti AK za rok 2008 
9.4 Iné 
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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 16 odsúhlasený s úpravou:  
• v pôvodne uvedenom texte v bode programu 6.7 sa na návrh L. Bukovského spojenie 2. 
čítanie nahrádza textom 1. čítanie.  

Zasadnutie pokračovalo podľa odsúhlaseného programu kontrolou uznesení. Predseda AK na 
základe informácie prednesenej tajomníčkou AK skonštatoval splnenie všetkých  uznesení zo 
41. zasadnutia. V  súvislosti s uznesením 41.6.4b predseda AK informoval členov AK 
a prítomných hostí o stretnutí s riaditeľom Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI) 
prof. J. Turňom, ktoré sa uskutočnilo 28. 1. 2009. Na stretnutí sa okrem predsedu zúčastnil aj 
ďalší člen AK M. Čorba a tajomníčka AK M. Holická. Zo strany AK boli definované 
požiadavky na vyhľadávanie informácií v centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti 
(v skratke „CREPČ“) pre potreby AK. Viaceré požiadavky CREPČ v súčasnosti ešte 
neposkytuje, ale je ich možné zapracovať. Rovnako ako aj špecifické požiadavky pre 
evidovanie umeleckých diel a výkonov, ktoré je odlišné v porovnaní s evidenciou  
publikačnej činnosti. 
Časti rokovania Akreditačnej komisie sa zúčastnil aj vedúci služobného úradu František 
Schlosser a viceprezident SRK Ján Bujňák. Obidvaja informovali prítomných o najnovšom 
dianí vo vysokom školstve a to najmä o:  

• metodike rozpočtu na rok 2009 a základných východiskách na rok 2010 (percentuálny 
podiel pedagogických výkonov k výsledkom výskumu v roku 2009 je 65% ku 35%; 
v roku 2010 sa očakáva delenie 60% ku 40% v prospech započítavania výsledkov 
vedy),   

• prebiehajúcom procese schvaľovania novely vysokoškolského zákona  č. 131/2002 Z. 
z., ktorej obsahom je zapojenie vysokých škôl do akciových spoločností, mobilita 
študentov medzi školami, dotácie zahraničným vysokým školám, začleňovanie 
vysokých škôl po komplexných akreditáciách, 

• prebiehajúcom procese schvaľovania zákona o pedagogických zamestnancoch, 
v ktorom sa uvažuje o zaradení vysokoškolských a stredoškolských učiteľov do 
kategórie verejných činiteľov – výhody a nevýhody takéhoto zaradenia, 

• o dôsledkoch začlenenia súčasných vysokých škôl po komplexných akreditáciách do 
troch kategórií, čo okrem iných dôsledkov, ovplyvní aj rozpočet danej vysokej školy 
vzhľadom na uvažované koeficienty pre vysokú školu univerzitného typu, vysokú 
školu a odbornú vysokú školu, 

• otázkach ďalšieho pokračovania programov KEGA a VEGA a iné.  
Na záver vystúpenia vedúci služobného úradu v krátkej diskusii s členmi AK zodpovedal na 
viaceré otázky členov AK napr.: 

• dotýkajúce sa problematiky garantovania študijných programov v  študijnom odbore 
prekladateľstvo a tlmočníctvo, kde potvrdil možnosť Akreditačnej komisie 
postupovať rovnakým spôsobom ako v prípade študijných programov v učiteľských 
študijných odboroch,  

• spôsobu  financovania zahraničných vysokých škôl po schválení novely zákona 
o vysokých školách a iné.  

Predseda AK v rámci úvodnej diskusie využil prítomnosť vedúceho služobného úradu na 
informovanie o zorganizovaní stretnutia s doterajšími predsedami AK, ktoré sa uskutočnilo 
23. 1. 2009. Stretnutie prinieslo viacero podnetov pre ďalšiu činnosť AK, ako aj kritické 
postrehy z doterajšieho pôsobenia, ktoré chce AK v najbližšej budúcnosti vyhodnotiť 
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a preniesť do niektorých návrhov na zmenu niektorých kritérií a predpisov platných 
v súčasnosti pre činnosť AK.  

 

K bodu 2 
Uznesenie 42.2.1 
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 42.2.2 
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). 
 

K bodu 3 
Uznesenie 42.3.1 
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). 
 

Uznesenie 42.3.2 
V súvislosti s predkladaním žiadostí vysokých škôl na priznanie spôsobilosti uskutočňovať  
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v nových študijných odboroch 
v súlade s § 84 ods. 7 zákona o vysokých školách Akreditačná komisia počas v súčasnosti 
prebiehajúcich komplexných akreditácií prijala postup, že takéto žiadosti bude možné 
posudzovať v rámci komplexnej akreditácie príslušnej vysokej školy až keď bude známe 
hodnotenie výskumnej činnosti jej fakulty, resp. vysokej školy v oblasti, v rámci ktorej sa 
nový študijný odbor hodnotí. Takýmto postupom bude možné dostatočné vyhodnotiť 
kritérium KHKV –A2 atribútu vedecký a umelecký profil platných Kritérií na posudzovanie 
spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie 
profesorov schválených MŠ SR a platných od 15. 6. 2008. 
 

K bodu 4 

Uznesenie 42.4.1 
Akreditačná komisia posúdila žiadosť č. 9b_09/AK Slovenskej zdravotníckej univerzity 
v Bratislave o zmenu názvu doterajšej Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií SZU na 
Fakultu medicíny SZU. 
Akreditačná komisia v tejto súvislosti  konštatuje, že vzhľadom na prebiehajúcu komplexnú 
akreditáciu SZU, bude sa možné k uvedenej žiadosti vyjadriť až po skončení tohto procesu.   
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K bodu 5 

Uznesenie 42.5.1 
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 akceptuje zmeny na poste garantov (spolugarantov) a 
neakceptuje zmeny na poste garantov (spolugarantov) takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 
 

K bodu 6 
Uznesenie 42.6.1 
Akreditačná komisia na základe predložených návrhov hodnotiacich správ z komplexnej 
akreditácie predložených jednotlivých vysokých škôl prijala o ich ďalšom spracovaní 
nasledujúce závery:  
1) Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie štátnej vysokej školy Akadémie 

Policajného zboru v Bratislave (v skratke „APZ“) spracovanej P. Vojčíkom, predsedom 
dočasnej PS predložil na rokovaní na základe poverenia M. Líška. Návrh bol prijatý 
s výhradou opráv a chýb, ktoré odzneli na zasadnutí. Predsedovi dočasnej PS  
P. Vojčíkovi sa ukladá odstrániť všetky nedostatky z návrhu hodnotiacej správy v lehote 
dvoch týždňov od podpísania zápisu zo 42. zasadnutia a zaslať hodnotiacu správu 
s prílohami do kancelárie Akreditačnej komisie na podpis predsedovi AK. 

2) Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie súkromnej vysokej školy Vysokej 
školy manažmentu v Trenčíne  (v skratke „VŠM“) predložený P. Vincúrom, predsedom 
dočasnej PS bol prijatý s výhradou opráv a chýb, ktoré odzneli na zasadnutí. Predsedovi 
dočasnej PS P. Vincúrovi sa ukladá odstrániť všetky nedostatky z návrhu hodnotiacej 
správy v lehote dvoch týždňov od podpísania zápisu zo 42. zasadnutia a zaslať hodnotiacu 
správu s prílohami do kancelárie Akreditačnej komisie na podpis predsedovi AK. 

3) Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie verejnej vysokej školy Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici predložený J. Jarabom, predsedom dočasnej PS, je 
potrebné upraviť podľa pripomienok vznesených na zasadnutí a predložiť do 2. čítania na 
43. ZAK. Ďalej sa predsedovi dočasnej PS J. Jarabovi ukladá zvolať v súvislosti 
s posudzovaním vedecko-výskumnej činnosti Právnickej fakulty UMB v rámci 
komplexnej akreditácie komisiu v zložení a v termíne uvedenom v uznesení 42.6.2.  

4) Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie verejnej vysokej školy Prešovskej 
univerzity v Prešove predložený predsedom dočasnej PS T. Žilkom, predseda AK po 
vymenovaní nedostatkov a chýb uvedených v správe ju stiahol z rokovania a  po 
odstránení nedostatkov bude návrh opätovne  predložený do 1. čítania na 43. ZAK. 

5) Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie verejnej vysokej školy Ekonomickej  
univerzity v Bratislave  (v skratke „EU BA“) predložený J. Horváthom, predsedom 
dočasnej PS, bol prijatý s výhradou opráv a chýb, ktoré odzneli na zasadnutí. Predsedovi 
dočasnej PS J. Horváthovi sa ukladá odstrániť všetky nedostatky z návrhu hodnotiacej 
správy v lehote dvoch týždňov od podpísania zápisu zo 42. zasadnutia a zaslať hodnotiacu 
správu s prílohami do kancelárie Akreditačnej komisie na podpis predsedovi AK. 

6) Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie verejnej vysokej školy Technickej 
univerzity vo Zvolene  (v skratke „TUZVO“) predložený M. Líškom, predsedom dočasnej 
PS, bol prijatý s výhradou opráv chýb, doplnení a preverení niektorých údajov, ktoré 
odzneli na zasadnutí. Predsedovi dočasnej PS M. Líškovi sa ukladá odstrániť všetky 
nedostatky z návrhu hodnotiacej správy v lehote dvoch týždňov od podpísania zápisu zo 
42. zasadnutia a zaslať hodnotiacu správu s prílohami do kancelárie Akreditačnej komisie 
na podpis predsedovi AK. 
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7) Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie verejnej vysokej školy Trnavskej 
univerzity v Trnave predložený L. Bukovským, predsedom dočasnej PS, je potrebné 
skompletizovať o chýbajúce častí a nový návrh podľa pripomienok vznesených na 
zasadnutí  predložiť do 2. čítania na 43. ZAK. Vzhľadom na pretrvávajúce problémy 
s akreditovaním študijných programov v oblasti zdravotníctva sa predsedovi AK ukladá 
v spolupráci s kanceláriou AK zorganizovať stretnutie so zástupcami  MZ SR v súlade 
s uznesením 42.6.6. 

 

Uznesenie 42.6.2 
Akreditačná komisia sa oboznámila s podnetom člena AK J. Beňu k vyhodnoteniu 
výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti na Právnickej fakulte UMB 
v Banskej Bystrici v rámci komplexnej akreditácie a poveruje predsedu AK vymenovaním 
komisie v zložení J. Jarab – predseda, členovia - J. Beňa, P. Vojčík, L. Bukovský, J. Horváth 
na preskúmanie správnosti postupov pri posúdení spôsobilosti uskutočňovať študijný program 
právo, v 1. a  2. stupni vysokoškolského vzdelávania, pri vyhodnotení atribútov výstupov, 
prostredia a ocenenia a celkového profilu kvality fakulty ako aj dokladov o dosiahnutí 
vedecko-pedagogických titulov a vedeckých hodností.  
 

Uznesenie 42.6.3 
Akreditačná komisia berie na vedomie informácie o priebehu komplexnej akreditácie:  

• na Univerzite Komenského v Bratislave, prednesenú predsedom dočasnej PS S. 
Biskupičom a odporúča predsedovi pripraviť  návrh hodnotiacej správy do 1. čítania na 43. 
ZAK, 

• na Žilinskej univerzite v Žiline prednesenú predsedom dočasnej PS P. Mikuleckým 
a odporúča predsedovi pripraviť  návrh hodnotiacej správy do 1. čítania na 43. ZAK, 

• na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave prednesenú predsedom dočasnej PS 
J. Michalíkom a odporúča predsedovi pripraviť  návrh hodnotiacej správy do 1. čítania na 43. 
ZAK. 
 

Uznesenie 42.6.4 
Akreditačná komisia ustanovuje dočasné pracovné skupiny pre komplexnú akreditáciu na: 
Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši,  
Bratislavskej vysokej škole práva v Bratislave,  
Univerzite J. Selyeho v Komárne,  
Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave,  
Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave 
v zložení (pozri prílohu k uzneseniu):  
 

Uznesenie 42.6.5 
Akreditačná komisia poveruje predsedu AK zorganizovaním spoločného stretnutia zástupcov 
AK so zástupcami sekcie vysokých škôl a sekcie regionálneho školstva  Ministerstva školstva 
SR, ktorého cieľom je zistiť potrebu akreditácie takých študijných programov v učiteľských 
študijných odboroch, ktoré pripravia kvalifikovaných učiteľov pre výučbu predmetov na 
základných a stredných  školách v nových podmienkach určených zákonom č. 245/2008 Z.Z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon). 
Vypracovaním návrhu listu pre jednotlivé sekcie MŠ SR ako aj zabezpečením účasti 
zástupcov AK pre oblasť výskumu 1. Pedagogické vedy sa poveruje členka AK Ľ. Jančoková.  
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Uznesenie 42.6.6 
Akreditačná komisia poveruje predsedu AK zorganizovaním spoločného stretnutia zástupcov 
AK pre oblasť výskumu 18 Lekárske a farmaceutické vedy so zástupcami Ministerstva 
zdravotníctva SR za prítomnosti zástupcov sekcie vysokých škôl s cieľom objasniť  aplikáciu 
„Kritérií Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre vydanie kladného stanoviska pre 
Akreditačnú komisiu vlády Slovenskej republiky k študijným programom nelekárskych 
študijných odborov pre oblasť zdravotníctva“ pri akreditácii študijných programov 
v nelekárskych študijných odboroch.    
 
Uznesenie 42.6.7 
Akreditačná komisia v súvislosti s informáciou o ukončení komplexnej akreditácie na 
Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach poveruje predsedu AK zaslaním listu 
ministrovi školstva so žiadosťou o oficiálne zasielanie informácie o ukončení komplexnej 
akreditácie vysokej školy (kópie listu zasielaného rektorovi vysokej školy po ukončení 
komplexnej akreditácie) Akreditačnej komisii, aby bolo možné príslušnú vysokú školu 
zaradiť do nového plánu komplexných akreditácií v súlade so zákonom o vysokých školách.  
  

K bodu 7  
Na rokovanie k návrhu hodnotiacej správy (príloha k bodu 7) bol prizvaný v súlade so 
zákonom o vysokých školách ako aj v súlade s nariadením vlády SR č. 104/2003 Z. z. v znení 
neskorších zmien a doplnení rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave prof. Karol 
Weisslechner. Spolu s rektorom sa rokovania zúčastnili aj príslušní prorektori: pre 
vzdelávanie Mgr. art. B. Koklesová, pre vedu doc. Stanislav Stankoci a pre zahraničné styky 
doc. Anna Daučíková.   
Po prednesení návrhu hodnotiacej správy predsedom dočasnej PS M. Čorbom vystúpil rektor 
VŠVU, ktorý stručne predstavil vysokú školu, pričom zdôraznil jej medzinárodný charakter 
a úspechy v zahraničí. Podľa slov rektora návrh hodnotiacej správy je pre vysokú školu 
inšpiratívny, objektívny, avšak vo vzťahu k vyhodnoteniu kritérií dotýkajúcich sa 
doktorandského štúdia, nespravodlivý. Z uvedeného dôvodu rektor v závere písomného 
vyjadrenia k návrhu hodnotiacej správy žiada Akreditačnú komisiu o prehodnotenie kritérií 
KZU-3 a KZU-5, pričom argumentuje najmä 

• neskorým začiatkom doktorandského štúdia na vysokej škole (od roku 2000), čo 
v prvých rokoch predstavovalo len hľadanie formy takéhoto štúdia, 

• spôsobom prideľovania doktorandských miest prostredníctvom MŠ SR, čo limituje 
istým spôsobom vysokú školu plniť úspešne toto kritérium; pričom na dofinancovanie 
takýchto miest vysoká škola nemá vzhľadom na svoj charakter, dostatok finančných 
prostriedkov,  

• znevýhodnením podmienok pre umelecké vysoké školy v porovnaní s inými vysokými 
školami vo vzťahu k možnostiam získavať granty z KEGA, VEGA a APVV, ktoré 
donedávna nepoznali pojem umenie, 

• v súčasnosti neriešiteľnými priestorovými limitmi školy, ktoré sú pre plnohodnotné 
doktorandské štúdium nevyhnutné.  

V diskusii rektor vyjadril nespokojnosť aj so zaradením študijného odboru 2.2.7. 
architektonická tvorba do oblasti výskumu 5, čo zohralo negatívnu úlohu pri nesplnení 
uvedených dvoch kritérií a vysokú školu v záverečnom hodnotení poškodilo.  
Predseda AK vyjadril pochopenie pre všetky námietky rektora VŠVU písomne uvedené vo 
vyjadrení ako aj ústne prezentované počas zasadnutia, zdôraznil však nevyhnutnosť 
postupovať v súlade so schválenými kritériami MŠ SR na vyhodnocovanie výskumnej, 
vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy v rámci komplexnej akreditácie 
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ako aj kritérií MŠ SR na začleňovanie vysokých škôl. Po vyčerpaní diskusných otázok 
a prerokovaní všetkých návrhov žiadostí na priznanie práv na uskutočňovanie 
vysokoškolského vzdelávania v predložených študijných  programoch ako aj žiadosti 
o akreditáciu  habilitačných práv a práv na vymenúvanie za profesora, prebehlo hlasovanie 
o uzneseniach k jednotlivým častiam hodnotiacej správy v súlade s čl. 6 platného štatútu AK. 
Hlasovania sa zúčastnilo 18 prítomných členov z  celkového počtu členov AK 21. Za prijaté 
uznesenie č. 42.7.1 až 42.7.4 hlasovalo všetkých prítomných 18 členov AK. Za znenie 
uznesenia č. 42.7.5 a 42.7.6, ktoré prebiehalo v dvoch kolách, hlasovalo 17 z prítomných 
členov AK a 1 člen sa hlasovania zdržal. 
   
a) Hodnotenie plnenia poslania a úloh Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na 
základe analýzy jej činnosti 
Uznesenie 42.7.1 
Akreditačná komisia konštatuje, že Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave  napĺňa 
poslanie tak, ako to má stanovené v štatúte a v dlhodobom zámere. 
 
b) Vyjadrenie komisie o spôsobilosti uskutočňovať študijné programy, pre ktoré Vysoká 
škola výtvarných umení v Bratislave  požiadala o akreditáciu  

Uznesenie 42.7.2 
a) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách posúdila spôsobilosť Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave 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 Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave 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) 
 
c) Vyjadrenie komisie o spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na 
vymenúvanie profesorov v študijných odboroch, pre ktoré Vysoká škola výtvarných 
umení v Bratislave požiadala o akreditáciu  

Uznesenie 42.7.3 
a) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. c/ zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách posúdila spôsobilosť Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave 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 Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave 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) 
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d) Hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti Vysokej školy 
výtvarných umení v Bratislave 

Uznesenie 42.7.4 
 
Výsledky hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti podľa oblastí 
výskumu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave 
Oblasť výskumu - číslo Hodnotenie 
4. Umenie  A 
5. Projektovanie, inžinierstvo a technológie a vodné 
hospodárstvo 

B- 

 
e) Vyjadrenie Akreditačnej komisie o začlenení Vysokej školy výtvarných umení 
v Bratislave podľa § 2 ods. 13 zákona o vysokých školách  

Uznesenie 42.7.5 
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 Vysoká škola 
výtvarných umení v Bratislave spĺňa KZU-1, KZU-2, KZU-4 a KZU-6 a nespĺňa kritérium 
KZU-3 a KZU-5.  

 Uznesenie 42.7.6 
Na základe uznesenia 42.7.5 Akreditačná komisia nenavrhuje začlenenie Vysokej školy 
výtvarných umení v Bratislave v súlade s § 2 ods. 13 ani medzi univerzitné vysoké školy ani 
medzi odborné vysoké školy. 
Akreditačná komisia ďalej konštatuje, že Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave spĺňa 
kritéria KZV-1 až KZV-3 prílohy 2 vyššie citovaných kritérií a v  súlade s § 84 ods. 4 písm. e) 
zákona o vysokých školách sa navrhuje začlenenie Vysokej školy výtvarných umení 
v Bratislave medzi vysoké školy, ktoré nie sú začlenené medzi univerzitné vysoké školy 
a ani medzi odborné vysoké školy. 
 

K bodu 8  
Na rokovanie k návrhu hodnotiacej správy (príloha k bodu 8) bol prizvaný v súlade so 
zákonom o vysokých školách ako aj v súlade s nariadením vlády SR č. 104/2003 Z. z. v znení 
neskorších zmien a doplnení rektor Vysokej školy múzických umení v Bratislave prof. Ondrej 
Šulaj. Spolu s rektorom sa rokovania zúčastnili aj dekani jednotlivých fakúlt: doc. Juraj 
Letanay za divadelnú fakultu,  doc. Mária Heinzová  za hudobnú a tanečnú fakultu a Leo 
Štefankovič za filmovú a televíznu fakultu.  
Po prednesení návrhu hodnotiacej správy predsedom dočasnej PS T. Žilkom vystúpil rektor 
VŠMU, ktorý ocenil kvalitu hodnotiacej správy najmä ako zdroj ďalšieho zlepšovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania, stručne predstavil vysokú školu vrátane jej najmodernejšieho 
technického zariadenia na Slovensku, ktoré v roku 2008 získala Filmová a televízna fakulta 
VŠMU a oboznámil s priebehom prípravy akreditačného spisu vrátane informácie o početnej 
redukcii študijných programov. Vo svojom vystúpení rektor zdôraznil, že nesplnenie kritériá 
KZU-2 v dosiahnutí požadovaného limitu finančných prostriedkov z projektov VEGA, 
KEGA, APVV a pod. pre univerzitné typy vysokých škôl je iba v roku 2003, kedy vysoká 
škola čelila nútenej správe po finančnom neúspechu  predchádzajúceho vedenia VŠMU. 
V tomto istom roku bola vysokej škole v rámci reštitúcii odobraná jedná časť budovy 
a VŠMU musela riešiť existenčné problémy aj v tejto súvislosti. Rektor vo vystúpení apeloval 
na členov Akreditačnej komisie, aby tieto závažné skutočnosti pri komplexnom hodnotení 
vzali v plnej miere do úvahy, ako aj fakt, že po roku 2003 nové vedenie VŠMU vyvinulo 
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nesmierne úsilie, aby sa všetky vyššie uvedené negatívne faktory už neopakovali, čo sa aj 
podarilo. 
Predseda AK vysoko ohodnotil vystúpenie rektora VŠMU a prisľúbil, že pri hodnotení 
vysokej školy zoberú členovia AK všetky ním uvedené fakty do úvahy a osobitným listom 
ministrovi školstva budú niektoré špecifické problémy vysokej školy tlmočiť. Akreditačná 
komisia rovnako zobrala ako opodstatnenú pripomienku z vyjadrenia rektora k návrhu 
hodnotiacej správy týkajúcu sa nesprávneho uvedenia sídla FTF VŠMU.  
Po krátkej diskusii a prerokovaní všetkých návrhov žiadostí na priznanie práv na 
uskutočňovanie vysokoškolského vzdelávania v predložených študijných  programoch ako aj 
žiadosti o akreditáciu  habilitačných práva a práv na vymenúvanie za profesora, prebehlo 
hlasovanie k uzneseniam k jednotlivým častiam hodnotiacej správy v súlade s čl. 6 platného 
štatútu AK. Hlasovania sa zúčastnilo 17 prítomných členov z celkového počtu členov AK 21. 
Za prijaté uznesenie č. 42.8.1 až 42.8.4 hlasovalo všetkých prítomných 17 členov AK. Za 
uznesenia č. 42.8.5 hlasovalo takisto 17 z prítomných členov AK.  
 
 
a) Hodnotenie plnenia poslania a úloh Vysokej školy múzických umení v Bratislave  
Uznesenie 42.8.1 
Akreditačná komisia konštatuje, že Vysoká škola múzických umení v Bratislave napĺňa 
poslanie tak, ako to má stanovené v štatúte a v dlhodobom zámere. 
 
b) Vyjadrenie komisie o spôsobilosti uskutočňovať študijné programy, pre ktoré Vysoká 
škola múzických umení v Bratislave  požiadala o akreditáciu  

Uznesenie 42.8.2 
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
posúdila spôsobilosť Vysokej školy múzických umení v Bratislave 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 Vysoká škola múzických 
umení v Bratislave požiadala o akreditáciu  
Uznesenie 42.8.3 
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. c/ zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
posúdila spôsobilosť Vysokej školy múzických umení v Bratislave, 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) 
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d) Hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti Vysokej školy 
múzických umení v Bratislave 
Uznesenie 42.8.4 
Výsledky hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti podľa oblastí 
výskumu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave 
Fakulty VŠMU Číslo a oblasť výskumu Hodnotenie 

výskumu 
DF VŠMU 4 Umenie B+ 
FTF VŠMU 4 Umenie A- 
HTF VŠMU 4 Umenie A- 
 
e) Vyjadrenie Akredita čnej komisie o začlenení Vysokej školy  múzických umení 

v Bratislave podľa § 2 ods. 13 zákona o vysokých školách  
Uznesenie 42.8.5 
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 Vysoká škola 
múzických umení v Bratislave spĺňa kritérium KZU-1, KZU-3, KZU-4, KZU-6 na zaradenie 
medzi univerzitné vysoké školy podľa § 2 ods. 13 písm. a) zákona o vysokých školách 
a nespĺňa v roku 2003 kritérium KZU-2 a KZU-5 na zaradenie medzi univerzitné vysoké 
školy podľa § 2 ods. 13 písm. a) zákona o vysokých školách. 
Na základe vyhodnotia plnenia kritérií Akreditačná komisia navrhuje začleniť  
Vysokú školu múzických umení v Bratislave medzi vysoké školy, ktoré nie sú začlenené 
medzi univerzitné vysoké školy a ani medzi odborné vysoké školy. 
 

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

Uznesenie 42.9.1 
Akreditačná komisia v súlade s  § 81 ods. 11 zákona 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 členom, stálych PS. 
Kancelária Akreditačnej 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. 
 
9.2 Prehľad nevybavených žiadostí  
Kancelária AK predložila tým členom AK, u ktorých eviduje nevybavené  žiadostí prehľadné 
zostavy s termínmi na ukončenie spracovania žiadosti.  
 
9.3 Príprava hodnotiacej správy z vnútorného hodnotenia činnosti AK za rok 2008 

Uznesenie 42.9.2 
Akreditačná komisia v súlade s podmienkami Pilotného projektu vnútorného a vzájomného 
vonkajšieho hodnotenia medzi AK SR a AK ČR odsúhlasila nových dvoch členov 
hodnotiaceho grémia a to takto:  

• namiesto bývalého predsedu AK P. Návrata, ktorý bol na 36. ZAK zvolený na obdobie 
troch rokov, t. j. do 22. 2. 2011 ustanovuje za člena hodnotiaceho grémia na zvyšnú 
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časť funkčného obdobia terajšieho predsedu AK Ľ. Fišeru (1. funkčné obdobie do 22. 
2. 2011) 

• namiesto bývalej členky AK E. Virčíkovej, ktorej prvé dvojročné funkčné obdobie 
uplynulo 16. 2. 2009, ustanovuje za člena hodnotiaceho grémia J. Jaraba na obdobie 
troch rokov, t.j. do 16. 2. 2012.  

Za predsedu hodnotiaceho grémia sa ustanovuje člen AK P. Mikulecký, ktorý sa poveruje 
v spolupráci s ostatným dvoma členmi hodnotiaceho grémia vypracovaním Správy 
z vnútorného hodnotenia činnosti AK za rok 2008, ktorá bude prerokovaná na 43. ZAK. 
 
9.4 Iné 

Uznesenie 42.9.3 
a) Akreditačná komisia poveruje predsedu stálej PS J. Škvareninu pre oblasť výskumu 10 
Environmentalistika a ekológia vypracovaním návrhu inovácie  opisu  študijného odboru 4.3.4 
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a jeho predložením na posúdenie na najbližšie 
zasadnutie AK. 
b) Akreditačná komisia sa zaoberala žiadosťou č. 156_08/AK rektora Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach - návrhom nového opisu študijného odboru 3.1.7 verejná politika 
a verejná správa. Posúdením opisu poverila stálu PS pod vedením jej predsedu J. Horvátha 
s tým, že na najbližšom zasadnutí AK pracovná skupina predloží stanoviska k predloženému 
novému opisu.  
 

Uznesenie 42.9.4 
Akreditačná komisia sa zaoberala žiadosťou MŠ SR č. 24_09/AK na posúdenie projektu 
zriadenia súkromnej vysokej školy s názvom „Hudobná a umelecká akadémia Jána 
Albrechta Banská Štiavnica“, ktorý predložila právnická osoba HUAJA-BŠ, s.r.o. 
Posúdením projektu poveruje pracovnú skupinu pre oblasť výskumu 4 Umenie s predsedom 
M. Čorbom.  
 

Uznesenie 42.9.5 
Akreditačná komisia sa zaoberala listom rektora UK F. Gahéra, ktorým sa obrátil na predsedu 
AK umožniť univerzite v rámci komplexnej akreditácie dodatočne zaradiť na posúdenie 
študijné programy 2. stupňa, v ktorých mala univerzita doteraz priznané právo, ale do 
komplexnej akreditácie zaradené neboli, pretože vysoká škola v čase podávania žiadosti   
nemala garantov, ktorí by spĺňali podmienku stanovenú nariadením vlády SR č. 104/2003 Z. 
z. o Akreditačnej komisii v znení neskorších zmien a doplnení. Akreditačná komisia prijala 
stanovisko, že vzhľadom na ustanovenie §  84 ods. 7 platného zákona o vysokých školách č. 
131/2002 Z. z. takúto žiadosť vysoká škola nemôže predkladať.  
 
Zápis vypracovala: tajomníčka AK, Mária Holická 
 
 
 
Schválil:       Ľubor  F i š e r a   

predseda Akreditačnej komisie 


