
Zápis 
zo 43. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 

konaného v dňoch 22. až 24. apríla 2009 
v Nitre 

___________________________________________________________________________ 
Účasť 
1. Členovia AK 

prítomní: S. Biskupič, J. Beňa, 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, P. Vojčík, 
T. Žilka. 

2. Hostia  
František Schlosser – vedúci služobného úradu MŠ SR 
Viktor  Smieško – predseda Rady vysokých škôl (RVŠ SR) 
Jozef Jurkovič – riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania SVŠ MŠ SR 
Zuzana Brčáková - odbor 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. Návrh Ekonomickej univerzity v Bratislave (žiadosť č. 55_09/AK)  

podľa § 82 ods. 2 písm. d – zriadenie novej fakulty verejnej vysokej školy  
5. Komplexná akreditácia vysokých škôl 

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

5.2 Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie verejnej vysokej školy 
Trnavskej univerzity v Trnave (prof. Bukovský – 2. čítanie) 

5.3. Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie verejnej vysokej školy 
Univerzity Komenského v Bratislave (prof. Biskupič – 1. čítanie ) 

5.4 Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie verejnej vysokej školy 
Žilinskej univerzity v Žiline  (prof. Mikulecký - 1. čítanie) 

5.5 Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie verejnej vysokej školy 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (prof. Michalík - 1. čítanie) 

5.6. Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie verejnej vysokej školy 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (prof. Jarab - 2. čítanie) 

6. Komplexná akreditácia Akadémie Policajného zboru v Bratislave 
22. 4. 2009 o 15.00 h za prítomnosti zástupcov APZ 
6.1 Prerokovanie návrhu hodnotiacej správy 
      (predkladá predseda dočasnej PS prof. Vojčík) 
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 APZ 

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

7. Komplexná akreditácia Ekonomickej  univerzity v Bratislave  
23. 4. 2009 o 10.00 h za prítomnosti zástupcov EU BA 
7.1 Prerokovanie návrhu hodnotiacej správy 
      (predkladá predseda dočasnej PS prof. Horváth) 
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 EU BA 

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

zákona o vysokých školách   
8. Komplexná akreditácia Technickej univerzity vo Zvolene 

23. 4. 2009 o 13.00 h za prítomnosti zástupcov TUZVO  
8.1 Prerokovanie návrhu hodnotiacej správy  
      (predkladá predseda dočasnej PS prof. Líška) 
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 TUZVO 

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

zákona o vysokých školách 
9. Komplexná akreditácia Vysokej školy manažmentu v Trenčíne 

23. 4. 2009 o 15.30 h za prítomnosti zástupcov VŠM  
9.1 Prerokovanie návrhu hodnotiacej správy  
      (predkladá predseda dočasnej PS prof. Vincúr) 
9.2 Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) a § 84 ods. 3 písm. b) zákona  

o vysokých školách - študijné programy 
9.3 Vyhodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti VŠM 

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

zákona o vysokých školách  
10. R o z l ičn é  

10.1 Zmeny v stálych a dočasných pracovných skupinách AK 
10.2 Prehľad nevybavených žiadostí 
10.3 Vnútorné hodnotenie činnosti AK za rok 2007 
10.4 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 19 odsúhlasený s týmito úpravami: 

• pôvodný bod 4 z návrhu programu bol zrušený a nahradený novým tak, ako je to 
uvedené v zápise vyššie 
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• pôvodný bod 10 – prerokovanie návrhu hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa vypúšťa a materiál sa predkladá v rámci 
bodu 5 v podbode 5.6. v rámci druhého čítania.  

Zasadnutie pokračovalo podľa odsúhlaseného programu kontrolou uznesení. Predseda AK 
na základe informácie prednesenej tajomníčkou AK skonštatoval splnenie všetkých 
uznesení zo 42. zasadnutia.  
 

K bodu 2 
Uznesenie 43.2.1 
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 43.2.2 
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 43.3.1 
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 43.4.1 
Akreditačná komisia v  súvislosti so žiadosťou  (č. 55_09/AK) Ekonomickej univerzity 
v Bratislave predloženou v súlade s § 82 ods. 2 písm. d) platného zákona o vysokých školách 
č. 131/2002 Z. z. o zriadenie novej fakulty verejnej vysokej školy s názvom Fakulta 
aplikovaných jazykov a interkultúrnej komunikácie Ekonomickej univerzity vymenovala na 
posúdenie návrhu a vypracovanie návrhu hodnotiacej správy 5-člennú dočasnú pracovnú 
skupinu v zložení: J. Jarab, Ľ. Jančoková, J. Horváth, Ľ. Fišera, T. Žilka.  Za predsedu 
dočasnej PS ustanovila T. Žilku. 
 

K bodu 5 
Uznesenie 43.5.1 
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. g) zákona o vysokých školách sa zaoberala 
návrhom ministra školstva (č. 70_09/AK), ktorý v dôsledku opakovaných nedostatkov 
v predkladaných návrhoch na vymenovanie za profesorov na niektorých univerzitách, sa 
obracia na AK so žiadosťou o dôsledné posudzovanie spôsobilosti uskutočňovať habilitačné 
konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore ošetrovateľstvo, najmä vo 
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vzťahu ku kritériu KHKV-A4, v rámci prebiehajúcej komplexnej akreditácie na troch 
vysokých školách: Trnavskej univerzite v Trnave, Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Alžbety, n. o. so sídlom v Bratislave a Slovenskej zdravotníckej univerzite 
v Bratislave.  
Akreditačná komisia konštatuje, že ide o veľmi vážny problém, ktorému venuje pozornosť na 
všetkých vysokých školách a vzhľadom na prebiehajúce komplexné akreditácie zašle sumárnu 
informáciu vyhodnotenia dodržiavania kritériá KHKV-A4 na uvedených vysokých školách 
v priebehu októbra 2009.  

 
Uznesenie 43.5.2 
Akreditačná komisia v súvislosti s dodržaním termínu ukončenia komplexných akreditácii na 
vysokých školách k 1. 9. 2009 odsúhlasila návrh predsedu AK na zvolanie mimoriadneho 44. 
zasadnutia AK na 18. mája 2009 s miestom konania v Bratislave. V tejto súvislosti 
odsúhlasený a zverejnený plán zasadnutí zo 41. zasadnutia AK sa mení takto: 
 
Zasadnutie AK   Termín   Miesto konania   
(riadne, mimoriadne) 
44. ZAK - mimoriadne  18. mája 2009   Bratislava  
45. ZAK –riadne   29. júna – 2. júla 2009 Spišská Kapitula 
46. ZAK –riadne   19.-21. augusta 2009   Bratislava  
47. ZAK –riadne   21. – 23. októbra  2009 Nový Smokovec 
 

Uznesenie 43.5.3 
Akreditačná komisia na základe predložených návrhov hodnotiacich správ z komplexnej 
akreditácie predložených vysokých škôl prijala nasledujúce závery:  
1) Návrh hodnotiacej správy (NHS) z komplexnej akreditácie Prešovskej univerzity 

v Prešove (v skratke „PU PO“) spracovanej T. Žilkom bol prijatý s výhradou opráv 
a chýb, ktoré odzneli na zasadnutí. Po ich odstránení sa NHS navrhuje zaradiť na 
rokovanie 45. zasadnutia AK v Spišskej Kapitule. Do mimoriadneho 44. zasadnutia AK sa 
prerušuje rokovanie k 2 študijným programom 1. stupňa na fakulte zdravotníctva, 
k viacerým študijným programom 3. stupňa a k akreditáciám habilitačných 
a vymenúvacích konaní filozofickej fakulty, pri ktorých je potrebné objasniť možnosť 
garantovania na tejto fakulte vysokoškolským učiteľom z inej fakulty PU PO.  

2) Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie Trnavskej univerzity v Trnave 
predložený L. Bukovským, bol prijatý s výhradou, že do časti 4 Hodnotenie výskumnej, 
vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti budú doplnené za všetky oblasti výskumu 
na jednotlivých fakultách podklady, z ktorých boli vyrátané celkové profily hodnotenia 
výskumu. Po odstránení nedostatkov  sa návrh hodnotiacej správy navrhuje zaradiť na 
rokovanie 45. zasadnutia AK v Spišskej Kapitule. 

3) Návrhy hodnotiacich správ z komplexnej akreditácie Univerzity Komenského 
v Bratislave, Žilinskej univerzity v Žiline, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  
predložené príslušnými predsedami dočasných PS sú  z dôvodu nedodania podkladov 
viacerých členov AK, neukončené. Z uvedeného dôvodu sa všetkým členom AK, ktorí 
pripravujú podklady do NHS uvedených troch vysokých škôl a doteraz ich nedodali, 
ukladá zaslať ich najneskôr do 1. 5. 2009 a to priamo predsedom dočasných PS S. 
Biskupičovi (za UK), P. Mikuleckému (za ŽU) a J. Michalíkovi (za STU). 
Skompletizované NHS budú preložené na mimoriadne 44. ZAK do 2. čítania. 

4) V súvislosti s uznesením 42.6.2. si členovia AK vypočuli správu o priebehu zasadnutia 
komisie vymenovanej predsedom AK na vyhodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej 
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a ďalšej tvorivej činnosti oblasti výskumu 7 právo a medzinárodné vzťahy a na 
preskúmanie správnosti postupov pri posúdení spôsobilosti uskutočňovať študijné 
programy právo 1. a 2. stupňa bakalárskeho a magisterského štúdia na Právnickej fakulte 
UMB v Banskej Bystrici v rámci prebiehajúcej komplexnej akreditácie. Správu zo 
zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo 6. 4. 2009, predniesol jej predseda J. Jarab. Správu 
doplnili informáciami aj ďalší členovia komisie prítomní na zasadnutí L. Bukovský a P. 
Vojčík. Prednesená správa bola členmi AK prijatá.  
Všetci prítomní členovia AK odporúčali predsedovi AK  predložiť NHS z komplexnej 
akreditácie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici so všetkými podkladmi na 
rokovanie mimoriadneho 44. zasadnutia AK za prítomnosti zástupcu univerzity.  

 

K bodu 6  
Na rokovanie k návrhu hodnotiacej správy 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 Akadémie Policajného zboru  v Bratislave gen. prof. JUDr. Jozef  Kuril, 
CSc. Spolu s rektorom sa rokovania zúčastnili aj  prorektori: prof. Ing. Václav Krajník, CSc. 
a prof. Ing. Jozef Haladík, PhD.   
Po prednesení návrhu hodnotiacej správy predsedom dočasnej PS P. Vojčíkom vystúpil rektor 
APZ, ktorý stručne informoval o APZ s dôrazom na jej jedinečnosť a veľmi pozitívne 
pôsobenie v európskom priestore, čo  vyzdvihla aj EUA. Rektor ďalej konštatoval, že 
predložená správa AK je objektívna, s racionálne usporiadanými faktami a predstavuje do 
budúcnosti základ na zlepšenie činnosti APZ. Písomné vyjadrenie rektora k návrhu HS je 
súhlasné a bez rozporov. 
V diskusii s členmi AK zástupcovia APZ zodpovedali na viaceré otázky:  dôvody  vysokého 
záujmu stredoškolských študentov o štúdium na APZ, vývoj vedy v oblasti bezpečnostných 
služieb za obdobie 30 rokov a jej vplyv na kvalitu výučby, úspešnosť štúdia, problémy 
v doktorandskom štúdiu v dennej forme, obohacovanie učebných plánov a študijných 
programov o nové predmety, ktoré súvisia s vývojom spoločnosti napr. o predmet  
environmentálne právo a iné. 
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  habilitačného práva a práva na vymenúvanie za profesora v jednom 
ŠO, sa uskutočnilo  hlasovanie o uzneseniach k jednotlivým častiam hodnotiacej správy 
v súlade s čl. 6 platného štatútu AK. Hlasovania sa zúčastnilo 20 prítomných členov z  
celkového počtu členov AK 21. Za prijatie uznesení 43.6.1 až 43.6.5 hlasovalo všetkých 
prítomných 20 členov AK. 
   
a) Hodnotenie plnenia poslania a úloh Akadémie Policajného zboru v Bratislave na 
základe analýzy jej činnosti 
Uznesenie 43.6.1 
Akreditačná komisia konštatuje, že Akadémia Policajného zboru 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 
Akadémia Policajného zboru v Bratislave požiadala o akreditáciu  

Uznesenie 43.6.2 
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
posúdila spôsobilosť Akadémie Policajného zboru v Bratislave uskutočňovať študijné 
programy a podľa § 83 ods. 1 citovaného zákona odporúča ministerstvu školstva priznať 
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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 študijnom odbore, pre ktorý Akadémia Policajného zboru 
v Bratislave požiadala o akreditáciu  

Uznesenie 43.6.3 
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
posúdila spôsobilosť Akadémie Policajného zboru 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) 
 
d) Hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti Akadémie 
Policajného zboru v Bratislave  
Uznesenie 43.6.4 
Výsledky hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti podľa oblastí 
výskumu na Akadémii Policajného zboru v Bratislave 
 
Číslo a oblasť výskumu Hodnotenie 

výskumu 
23 Bezpečnostné služby B 

 
e) Vyjadrenie Akreditačnej komisie o začlenení Akadémie Policajného zboru v Bratislave 
podľa § 2 ods. 13 zákona o vysokých školách  

Uznesenie 43.6.5 
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 Akadémia Policajného zboru v 
Bratislave  spĺňa kritérium KZU-1, KZU-4 a KZU-6 a nespĺňa v roku 2006 kritérium KZU-2, 
v rokoch 2004 a 2006 kritérium KZU-3 a vo všetkých rokoch hodnoteného obdobia kritérium 
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  
Akadémiu Policajného zboru  v Bratislave medzi vysoké školy, ktoré nie sú začlenené 
medzi univerzitné vysoké školy a ani medzi odborné vysoké školy. 
 

K bodu 7  
Na rokovanie k návrhu hodnotiacej správy 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 Ekonomickej univerzity  v Bratislave prof. Ing. Rudolf Sivák, CSc.. 
Rokovania sa zúčastnili aj  prorektori: prof. Ing. Ferdinand Daňo, CSc., prof. Ing. Dagmar 
Lesáková, CS.    
a doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc.  
Návrh hodnotiacej správy predniesol predseda dočasnej PS J. Horváth. Ďalej sa vyjadril   
k jednotlivým častiam písomného vyjadrenia rektora k NHS, ktoré majú skôr vysvetľujúci 
charakter a nie sú v rozpore so zisteniami AK. Pripomienky k technickým nedostatkom NHS 
boli akceptované. Najzávažnejšou časťou vyjadrenia rektora EU bol návrh na opravu hodnoty 
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získaných finančných prostriedkov v roku 2003 v rámci kritériá KZU–2 z dôvodu 
nekompletného dodania podkladov zo strany EU v podkladoch pre komplexnú akreditáciu.  
K nedostatku prišlo tak, že doplnené granty boli získané na EU a nie na príslušnej fakulte, 
a preto sa v podkladoch neuviedli, keďže hodnotenie prebiehalo po oblastiach výskumu a po 
fakultách. S dodatočne predloženými grantmi sa oboznámili všetci prítomní členovia AK 
a odporúčali zahrnúť aj tieto finančné prostriedky do kritériá KZU- 2 za rok 2003. 
V ďalšom s prezentáciou o EU vystúpil jej rektor, ktorý podrobne oboznámil členov AK so 
všetkými aspektmi života tejto vysokej školy a načrtol niektoré významné plány do 
budúcnosti, ako je zriadenie novej fakulty, skvalitňovanie výučby, prípadne rozšírenie ponuky 
spoločných študijných programoch v spolupráci so zahraničnými vysokými školami, 
medzinárodná evalvácia z hľadiska kvality. V diskusii so zástupcami univerzity odzneli 
názory na kvalitu publikačných výstupov, stabilizáciu ľudských zdrojov, stratégiu získavania 
študentov v konkurenčnom prostredí viacerých vysokých škôl ponúkajúcich študijné 
programy v oblasti ekonomiky a manažmentu, o synergickom efekte univerzity, ktorá by 
nemala byť len súčtom fakúlt, ale tento potenciál by sa mal využiť na niečo elitné. Podľa 
vyjadrenia rektora EU  uvažuje o možnosti vytvorenie kvalitného centra doktorandského 
štúdia v spolupráci s európskymi univerzitami. V závere vystúpenie rektor EU vyjadril aj svoj 
názor na kritérium KZU - 6 na začleňovanie vysokých škôl, pričom zdôraznil, že ide 
o kvantitatívne kritérium, ktoré vyhodnocuje len vstupy, ale nie výstupy. 
Po skončení  diskusie 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 v navrhnutých 
ŠO, sa uskutočnilo  hlasovanie o uzneseniach k jednotlivým častiam hodnotiacej správy 
v súlade s čl. 6 platného štatútu AK. Hlasovania sa zúčastnilo 19 prítomných členov z  
celkového počtu členov AK 21. Za prijatie uznesení   43.7.1 až 43.7.5 hlasovalo všetkých 19 
prítomných členov AK. 
 
a) Hodnotenie plnenia poslania a úloh Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe 
analýzy jej činnosti 
Uznesenie 43.7.1 
Akreditačná komisia konštatuje, že Ekonomická univerzita 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 
Ekonomická univerzita v Bratislave  požiadala o akreditáciu  

Uznesenie 43.7.2 
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
posúdila spôsobilosť Ekonomickej univerzity 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 Ekonomická univerzita 
v Bratislave požiadala o akreditáciu  

Uznesenie 43.7.3 
a) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. c/ zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách posúdila spôsobilosť Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočňovať 
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov a podľa § 83 ods. 3 citovaného 
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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 Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočňovať 
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov a podľa § 83 ods. 3 citovaného 
zákona odporúča ministerstvu školstva pozastaviť 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 Ekonomickej 
univerzity v Bratislave 

Uznesenie 43.7.4 
 
Výsledky hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti podľa oblastí 
výskumu na Ekonomickej univerzite v Bratislave 
Fakulta Číslo a oblasť výskumu Znakové 

hodnotenie 
oblastí 
výskumu 

NHF EU 8 Ekonómia a manažment A- 
OF EU 8 Ekonómia a manažment A- 
FHI EU 8 Ekonómia a manažment 

16 Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie 
B 
B- 

FPM EU 8 Ekonómia a manažment B 
FMV EU 8 Ekonómia a manažment  C+ 
PHF EU  8 Ekonómia a manažment B 
 
e) Vyjadrenie Akreditačnej komisie o začlenení Ekonomickej univerzity v Bratislave 
podľa § 2 ods. 13 zákona o vysokých školách  

Uznesenie 43.7.5 
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 Ekonomická 
univerzita  v Bratislave spĺňa kritérium KZU-1, KZU-2, KZU-3, KZU-4, KZU-5 na zaradenie 
medzi univerzitné vysoké školy podľa § 2 ods. 13 písm. a) zákona o vysokých školách 
a nespĺňa kritérium KZU-6 vo všetkých rokoch hodnoteného obdobia na zaradenie medzi 
univerzitné vysoké školy podľa § 2 ods. 13 písm. a) zákona o vysokých školách. 
Na základe vyhodnotenia plnenia kritérií Akreditačná komisia navrhuje začleniť Ekonomickú 
univerzitu 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 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 Technickej  univerzity  vo Zvolene prof. Ing. Ján Tuček, CSc.. Rokovania sa 
zúčastnili aj prorektori: prof. Ing. Ľubomír Scheer, CSc. a doc. Ing. Rastislav Šulek, CSc.  
Návrh hodnotiacej správy predniesol predseda dočasnej PS M. Líška. Ďalej sa vyjadril  
k jednotlivým častiam písomného vyjadrenia rektora, ktoré majú skôr vysvetľujúci charakter 
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a nie sú v rozpore so zisteniami AK. Pripomienky k technickým nedostatkom HS boli 
akceptované v plnej miere.  
V ďalšom s prezentáciou o TU vystúpil jej rektor s dôrazom na skutočnosť, že ide 
o univerzitu, ktorá má fakulty, ktoré v rámci Slovenska sú  jedinečné a osobité. V rámci 
diverzifikácie univerzity sa v ostatných rokoch začala orientovať aj na študijné programy v 
oblasti dizajnu, ekonomiky a bezpečnosti pri práci.  
V diskusii so zástupcami univerzity odzneli témy zvyšovania kvality publikačných výstupov, 
kritérií na habilitačné a inauguračné konania, rozvoja tradičných a majoritných študijných 
programov a perspektívy relatívne nových študijných programov v ktorých  univerzita reaguje 
na súčasne potreby spoločnosti, o stratégii zmeny pomeru počtu bakalárskych, inžinierskych 
a doktorandských študijných programov.   
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 v predložených 
ŠO, sa uskutočnilo hlasovanie o uzneseniach k jednotlivým častiam hodnotiacej správy 
v súlade s čl. 6 platného štatútu AK. Hlasovania sa zúčastnilo 21 prítomných členov z  
celkového počtu členov AK 21. Za prijatie uznesení 43.8.1 až 43.8.5 hlasovalo všetkých 
prítomných 21 členov AK. 
 
a) Hodnotenie plnenia poslania a úloh Technickej univerzity vo Zvolene na základe 
analýzy jej činnosti 
Uznesenie 43.8.1 
Akreditačná komisia konštatuje, že Technická univerzita vo Zvolene  napĺňa poslanie tak, 
ako to má stanovené v štatúte a v dlhodobom zámere. 
 
b) Vyjadrenie komisie o spôsobilosti uskutočňovať študijné programy, pre ktoré 
Technická univerzita vo Zvolene požiadala o akreditáciu  

Uznesenie 43.8.2 
a) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách posúdila spôsobilosť Technickej univerzity vo Zvolene 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 Technickej univerzity vo Zvolene 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 Technická univerzita vo 
Zvolene požiadala o akreditáciu  

Uznesenie 43.8.3 
a) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. c/ zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách posúdila spôsobilosť Technickej univerzity vo Zvolene 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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b) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. c/ zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách posúdila spôsobilosť Technickej univerzity vo Zvolene uskutočňovať habilitačné 
konanie a konanie na vymenúvanie profesorov a podľa § 83 ods. 3 citovaného 
zákona odporúča ministerstvu školstva pozastaviť 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 Technickej 
univerzity vo Zvolene 

Uznesenie 43.8.4 
 
Výsledky hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti podľa oblastí 
výskumu na Technickej univerzite vo Zvolene 

Fakulta 
Číslo oblasti 

výskumu Názov oblasti výskumu 
Výsledok hodnotenia úrovne 

výskumnej činnosti 
v príslušnej oblasti výskumu 

5 
Projektovanie, inžinierstvo 
a technológie a vodné 
hospodárstvo 

B- 

14 Strojárstvo C 
Lesnícka 

19 
Poľnohospodárske  a lesnícke 
vedy 

A- 

17 Inžinierstvo a technológie A- 

23 Bezpečnostné služby B- 

8 Ekonómia a manažment B- 

Drevárska 

4 Umenie C+ 

14 Strojárstvo B- 

16 
Informatické vedy, 
automatizácia a 
telekomunikácie 

C- 

Environmentalistiky 
a výrobnej techniky 

17 Inžinierstvo a technológie C+ 

Environmentalistiky  
a ekológia 

10 
Environmentalistika 
a ekológia B 

 

 
e) Vyjadrenie Akreditačnej komisie o začlenení Technickej univerzity vo Zvolene podľa   
§ 2 ods. 13 zákona o vysokých školách  

Uznesenie 43.8.5 
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 Technická 
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univerzita vo Zvolene spĺňa vyššie citované kritériá na zaradenie medzi univerzitné vysoké 
školy podľa § 2 ods. 13 písm. a) zákona o vysokých školách. 
 

K bodu 9 
Na rokovanie k návrhu hodnotiacej správy 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 manažmentu v Trenčíne (VŠM) prof. MUDr. Branislav 
Lichardus, DrSc. Rokovania sa zúčastnil aj  prorektor doc. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD.  
Návrh hodnotiacej správy predniesol predseda dočasnej PS P. Vincúr a súčasne konštatoval, 
že písomné vyjadrenie rektora VŠM k NHS je súhlasné. Ďalej s prezentáciou o VŠM vystúpil 
jej rektor, pričom zdôraznil, že ako prvá súkromná vysoká škola v SR je aj jediná, ktorá 
vznikla zákonom a prešla odsúhlasením v NR SR. Vysvetlil vzťahy VŠM ako  pobočky City 
University v Belvue v USA, spôsob výučby, vydávanie diplomov a financovanie činnosti 
vysokej školy. Absolventi tejto súkromnej školy môžu získať počas štúdia diplom VŠM, ale 
aj diplom City University Belvue v USA, ak absolvujú programy City University v anglickom 
jazyku. V  súčasnosti VŠM pôsobí v dvoch mestách v Trenčíne a v Bratislave. V súvislosti 
s nejasnosťami predloženia študijných programov v uvedených miestach pôsobenia tejto 
vysokej školy sa rokovanie k návrhu hodnotiacej správy prerušuje do mimoriadneho 44. 
zasadnutia AK.    

 
K bodu 10   
 
10.1 Zmeny v PS AK, resp. doplnenie PS AK 

Uznesenie 43.10.1 
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 členov, 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. 
 
10.2 Prehľad nevybavených žiadostí  
Kancelária AK predložila tým členom AK, u ktorých eviduje nevybavené  žiadostí prehľadné 
zostavy s termínmi na ukončenie spracovania žiadosti.  
 
10.3 Príprava hodnotiacej správy z vnútorného hodnotenia činnosti AK za rok 2008 

Uznesenie 43.10.2 
Vzhľadom na prebiehajúce komplexné akreditácie predloženie a rokovanie správy 
z vnútorného hodnotenia činnosti AK za rok 2007 sa prekladá na zasadnutie AK, ktoré 
s uskutoční 29. 6. -2. 7. 2009 v Spišskej Kapitule. Správu predloží predseda hodnotiaceho 
grémia P. Mikulecký v spolupráci s ďalšími dvoma členmi Ľ. Fišerom a J. Jarabom.  
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10.4 Iné 
Členovia AK boli: 

• informovaní o zmenách v sústave študijných odborov – zaradenie nového študijného 
odboru 7.1.28 lekárska, klinická a farmaceutická biochémia. Opis študijného odboru 
je zverejnený na internetovej stránke MŠ SR; 

• oboznámení s informáciou podpredsedníčky Súdnej rady SR vo veci uzatvárania 
pracovných zmlúv sudcov na vysokých školách; 

• oboznámení s podaniami verejnosti vrátane  anonymných o nedostatkoch na vysokých 
školách, ktorými sa v rámci komplexných akreditácii budú jednotliví členovia AK 
zaoberať.   

 
 
Zápis vypracovala: tajomníčka AK, Mária Holická 
 
 
 
Schválil:       Ľubor  F i š e r a   

predseda Akreditačnej komisie 


