
Zápis 
zo  44. mimoriadneho zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 

konaného  18. mája 2009 v Bratislave 
___________________________________________________________________________ 
Účasť 
1. Členovia AK 

prítomní: S. Biskupič, J. Beňa, L. Bukovský, M. Čorba, Ľ. Fišera, I. Hyben, Ľ. 
Jančoková, J. Jarab, M. Líška, J. Michalík, P. Mikulecký,  
J. Škvarenina, J. Šteňo, J. Uhrík, J. Vilček, P. Vincúr, P. Vojčík, 
T. Žilka. 

neprítomní: J. Horváth, J. Mihok, M. Novák. 
 
2. Hostia  

František Schlosser – vedúci služobného úradu MŠ SR 
Viktor Smieško – predseda Rady vysokých škôl (RVŠ SR) 
Zuzana Brčáková - odbor vysokoškolského vzdelávania SVŠ MŠ SR 
Martin Macko - zástupca Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) 

 
Program 

1. Otvorenie  
2. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) a b) - študijné programy 
3. Komplexná akreditácia vysokých škôl 

3.1 Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie činností verejnej vysokej školy 
Univerzity Komenského v Bratislave (prof. Biskupič – 2. čítanie ) 

3.2 Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie činností verejnej vysokej školy 
Žilinskej univerzity v Žiline  (prof. Mikulecký - 2. čítanie) 

3.3 Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie činností verejnej vysokej školy 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (prof. Michalík - 2. čítanie) 

3.4 Akreditácia študijných programov na Prešovskej univerzite v Prešove 
(pokračovanie zo 43. ZAK, prof. Žilka - 2. čítanie) 

4. Komplexná akreditácia Vysokej školy manažmentu v Trenčíne 
(dokončenie  komplexnej akreditácie činností vysokej školy prerušenej na 43. 
zasadnutí)  
4.1 Prerokovanie návrhu hodnotiacej správy 
4.2 Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) a § 84 ods. 3 písm. b) zákona  

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

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

zákona o vysokých školách  
5. Komplexná akreditácia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici  

18. 5. 2009 o 13.30 h za prítomnosti zástupcov UMB  
5.1 Prerokovanie návrhu hodnotiacej správy  

(predkladá predseda dočasnej PS prof. Jarab) 
5.2 Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) a § 84 ods. 3 písm. b) zákona  

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

o vysokých školách - habilitácie a inaugurácie 
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5.4 Vyhodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti UMB  
podľa § 84 ods. 3 písm. d) zákona o vysokých školách 

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

6. R o z l ičn é  
6.1 Zmeny v stálych pracovných skupinách AK 
6.2 Žiadosť rektora VŠMU (č. žiadosti 88_09/AK)  
6.3 Zvolanie mimoriadneho zasadnutia Akreditačnej komisie  
6.4 Informácia o zmenách v sústave študijných odborov  
 

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 týmito úpravami: 

• Za bod 5 sa zaraďuje samostatný bod 6 Rozličné so štyrmi podbodmi 6.1 až 6.4 
s obsahom tak, ako je uvedené vyššie v texte programu zápisu.  

Zasadnutie pokračovalo podľa odsúhlaseného programu.  
 

K bodu 2 
Uznesenie 44.2.1 
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 44.2.2 
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 44.3.1 
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 činností Univerzity 

Komenského v Bratislave (v skratke „UK BA“) spracovanej S. Biskupičom bol prijatý 
s výhradou opráv a chýb, ktoré odzneli na zasadnutí. Po ich odstránení sa NHS navrhuje 
zaradiť na záverečné rokovanie za prítomnosti zástupcu univerzity na 45. mimoriadne 
zasadnutie AK, ktoré sa uskutoční 17. júna 2009 v Bratislave. 

2) Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie činností Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave (v skratke „STU BA“) predložený J. Michalíkom bol prijatý 
s výhradou opráv a chýb, ktoré odzneli na zasadnutí. Po ich odstránení sa NHS navrhuje 
zaradiť na záverečné rokovanie za prítomnosti zástupcu univerzity na 45. mimoriadne 
zasadnutie AK, ktoré sa uskutoční 17. júna 2009 v Bratislave. 



 3 

3) Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie činností Žilinskej univerzity v Žiline 
(v skratke „ŽU ZI“) predložený P. Mikuleckým je potrebné skompletizovať a predložiť do 
3. čítania na rokovanie 45. mimoriadneho zasadnutia AK.  

4)  Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie činností Prešovskej univerzity v 
Prešove  (v skratke „PU PO BA“) po odsúhlasení vyjadrení k akreditácii študijných 
programov presunutých zo 43. riadneho zasadnutia na doriešenie sa po skompletizovaní 
všetkých náležitostí navrhuje predložiť na záverečné rokovanie s vedením univerzity na 
46. riadne zasadnutie AK zvolané na 29. 6 až 2. 7. 2009 do Spišskej Kapituly.  

 

K bodu 4 
Akreditačná komisia po prerušení na 43. riadnom zasadnutí AK dokončila rokovanie 
o komplexnej akreditácii činností Vysokej školy manažmentu v Trenčíne a prijala hodnotiacu 
správu z komplexnej akreditácie (príloha k bodu 4) a nasledujúce uznesenia.  
 
a) Hodnotenie plnenia poslania a úloh Vysokej školy manažmentu v Trenčíne na základe 
analýzy jej činnosti 
Uznesenie 44.4.1 
Akreditačná komisia konštatuje, že Vysoká škola manažmentu v Trenčíne 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 manažmentu v Trenčíne požiadala o akreditáciu  

Uznesenie 44.4.2 
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
posúdila spôsobilosť Vysokej školy manažmentu v Trenčíne 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) Hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti Vysokej školy 
manažmentu v Trenčíne 

Uznesenie 44.4.3 
Výsledky hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti podľa oblastí 
výskumu na Vysokej škole manažmentu v Trenčíne 
 
Číslo a oblasť výskumu Hodnotenie 

výskumu 
8 Ekonómia a manažment B 

 
d) Vyjadrenie Akredita čnej komisie o začlenení Vysokej školy manažmentu v Trenčíne 
podľa § 2 ods. 13 zákona o vysokých školách  
 

Uznesenie 44.4.4 
Akreditačná komisia na základe § 2 zákona o vysokých školách a hodnotenia plnenia kritérií 
vydaných rozhodnutím ministerstva školstva SR dňa 12. 12. 2007 a platných od 1. 1. 2008, 
príloha č. 2 pre začlenenie vysokej školy medzi vysoké školy, ktoré nie sú začlenené medzi 
univerzitné vysoké školy a ani medzi odborné vysoké školy konštatuje, že Vysoká škola 
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manažmentu v Trenčíne spĺňa kritérium KZV-1, KZV-2 a KZV-3 vo všetkých rokoch 
hodnoteného obdobia.  
Na základe vyhodnotenia plnenia kritérií Akreditačná komisia navrhuje začleniť Vysokú školu 
manažmentu v Trenčíne medzi vysoké školy, ktoré nie sú začlenené medzi univerzitné 
vysoké školy a ani medzi odborné vysoké školy. 
 

K bodu 5 
Na rokovanie k návrhu hodnotiacej správy (NHS, príloha k bodu 5) bola  prizvaná 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 rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) prof. 
PhDr. Beata Kosová, CSc. Rokovania sa zúčastnili aj prorektori: prof. Ing. Milota Vetráková, 
PhD., doc. RNDr. Roman Nedela, DrSc. a doc. PhDr. Ján Chorvát, PhD.   
NHS predniesol predseda dočasnej PS J. Jarab, ktorý ocenil najmä integračné úsilie súčasného 
vedenia univerzity s cieľom zefektívniť a optimalizovať činnosť vysokej školy. Integrácia 
začala už počas hodnoteného obdobia zlúčením dvoch fakúlt (pôvodnej filologickej fakulty 
s fakultou humanitných vied) a ďalej pokračuje integráciou katedrových pracovísk 
a odstraňovaním duplicít. Túto aktivitu ocenili aj ďalší členovia AK. Ďalej sa J. Jarab vyjadril 
k jednotlivým častiam písomného vyjadrenia rektorky k NHS, ktoré majú skôr vysvetľujúci 
charakter a nie sú v rozpore so zisteniami AK. Pripomienky k technickým nedostatkom NHS 
boli akceptované v plnom rozsahu.  
Nasledovalo vystúpenie zástupcu vysokej školy - rektorky UMB, ktorá poďakovala všetkým 
členom AK, ktorí sa zúčastnili procesu komplexnej akreditácie činností na UMB. Ocenila ich 
korektný a kritický prístup. So závermi, ktoré AK formulovala vzhľadom na jestvujúce platné 
kritériá, vyjadrila súhlas, pričom však zdôraznila, že za najdôležitejší výsledok komplexnej 
akreditácie považuje  najmä výsledky dosiahnuté fakultami v kritériu KZU-1 – hodnotenie 
oblastí výskumu. Za diskriminačné označila pre fakulty z oblasti humanitno-spoločenských 
vied   kritérium KZU – 6, ktoré práve v hodnotenom období prijatím väčšieho počtu 
študentov napĺňali výzvy bývalých vlád SR ako aj bývalých vedení MŠ SR zvýšiť 
vzdelanostnú úroveň obyvateľstva SR najmä z regiónov Orava, Kysuce, odkiaľ z prevažnej 
miere študenti aj prichádzali na UMB, ako univerzitu regionálneho charakteru.  
V rámci diskusie, ktorá nasledovala po vystúpení rektorky UMB, viacerí členovia AK 
reagovali na podnety z jej vystúpenia. Rektorka ako aj prítomní prorektori zaujali stanovisko 
k otázkam: nízkeho hodnotenia v prevažnej väčšine oblasti výskumu na fakulte prírodných 
vied, zisku finančných prostriedkov z nadmerného počtu prijatých študentov najmä v externej 
forme štúdia, nedostatkov zistených pri dodržiavaní postupu výberového konania na 
právnickej fakulte, zvyšovania a stabilizácie počtu učiteľov v požadovanej kvalifikačnej 
štruktúre a iné. 
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 18 prítomných členov z  
celkového počtu členov AK 21. Za prijatie uznesení   44.5.1 až 44.5.5 hlasovalo všetkých 18 
prítomných členov AK. 
 
 
 
 
 



 5 

a) Hodnotenie plnenia poslania a úloh Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na 
základe analýzy jej činnosti 
Uznesenie 44.5.1 
Akreditačná komisia konštatuje, že Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici napĺňa 
poslanie tak, ako to má stanovené v štatúte a v dlhodobom zámere. 
 
b) Vyjadrenie komisie o spôsobilosti uskutočňovať študijné programy, pre ktoré 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici požiadala o akreditáciu  

Uznesenie 44.5.2 
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
posúdila spôsobilosť Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 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 Mateja Bela 
v Banskej Bystrici požiadala o akreditáciu  

Uznesenie 44.5.3 
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. c/ zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
posúdila spôsobilosť Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 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 
Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Uznesenie 44.5.4 
Výsledky hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti podľa oblastí  
výskumu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici 
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e) Vyjadrenie Akreditačnej komisie o začlenení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
podľa § 2 ods. 13 zákona o vysokých školách  

Uznesenie 44.5.5 
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 Mateja 
Bela v Banskej Bystrici 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 Univerzitu 
Mateja Bela v Banskej Bystrici medzi vysoké školy, ktoré nie sú začlenené medzi 
univerzitné vysoké školy a ani medzi odborné vysoké školy. 
 

K bodu 6  
6.1 Zmeny v stálych pracovných skupinách AK 

Uznesenie 44.6.1 
Akreditačná komisia odsúhlasila na návrh predsedu pracovnej skupiny pre oblasť výskumu 10 
environmentalistika a ekológia za nového člena prof. Ing. Jána Szolgay, PhD. 
 
 
 

Fakulta 
oblasť výskumu 

Hodnotenie 

Ekonomická fakulta  
8 Ekonómia a manažment A- 
Fakulta humanitných vied  
2 Humanitné vedy B+ 
3 Historické vedy a etnológia B  
21 Vedy o športe B+ 
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov  
6 Spoločenské a behaviorálne vedy A 
7 Právo a medzinárodné vzťahy A- 
Fakulta prírodných vied  
1 Pedagogické vedy C 
9 Fyzika a vedy o Zemi a vesmíre C+ 
10 Environmentalistika a ekológia B 
12 Chémia, chemické technológie a biotechnológie C- 
13 Vedy o živej prírode C+ 
16 Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie C+ 
24 Matematika a štatistika A 
Pedagogická fakulta  
1 Pedagogické vedy B+ 
2 Humanitné vedy C 
4 Umenie B 
6 Spoločenské a behaviorálne vedy B- 
Právnická fakulta  
7 Právo a medzinárodné vzťahy B 
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6.2 Žiadosť rektora VŠMU  

Uznesenie 44.6.2  
Akreditačná komisia sa zaoberala žiadosťou rektora Vysokej školy múzických umení v  
Bratislave (č. ž. 88_09/AK) a prijala opravu uznesenia č. 42. 8. 2. takto: (pozri prílohu 
k uzneseniu). Súčasne poverila predsedu komisie neodkladne informovať MŠ SR. o 
schválených opravách.  
 
6.3 Zvolanie mimoriadneho zasadnutia Akreditačnej komisie  

Uznesenie 44.6.3 
Akreditačná komisia v súvislosti s dodržaním termínu ukončenia komplexných akreditácii na 
vysokých školách k 1. 9. 2009 odsúhlasila návrh predsedu AK na zvolanie ďalšieho 
mimoriadneho zasadnutia AK na 17. júna 2009 s miestom konania v Bratislave. V tejto 
súvislosti odsúhlasený a zverejnený plán zasadnutí zo 43. zasadnutia AK sa mení takto: 
 
Zasadnutie AK   Termín   Miesto konania   
(riadne, mimoriadne) 
44. ZAK - mimoriadne  18. mája 2009   Bratislava  
45. ZAK- mimoriadne  17. júna 2009   Bratislava  
46. ZAK –riadne   29. júna – 2. júla 2009 Spišská Kapitula 
47. ZAK –riadne   19.-21. augusta 2009   Bratislava  
48. ZAK –riadne   21. – 23. októbra  2009 Nový Smokovec 
 
6.4 Informácia o zmenách v sústave študijných odborov 
Členovia AK boli informovaní o vykonanej zmene v sústave študijných odborov zo dňa 30. 
marca 2009 zaradením nového študijného odboru  8.5.1. logistika. Tento študijný odbor  sa 
zaraďuje do oblastí výskumu 17 inžinierstvo a technológie. Opis nového študijného odboru 
je prístupný na internetovej stránke MŠ SR v príslušnej časti.  
 
 
Zápis vypracovala: tajomníčka AK, Mária Holická 
 
 
 
Schválil:       Ľubor  F i š e r a   

predseda Akreditačnej komisie 


