Zápis
zo 45. mimoriadneho zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného 17. júna 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. Mihok, J. Michalík, P. Mikulecký,
J. Škvarenina, J. Šteňo, J. Uhrík, J. Vilček, P. Vincúr, P. Vojčík, T. Žilka.
neprítomní: J. Horváth, M. Novák.
2. Hostia
František Schlosser – vedúci služobného úradu MŠ 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. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. d) – súhlas so zriadením fakulty verejnej vysokej
školy „Fakulta aplikovaných jazykov a interkultúrnej komunikácie Ekonomickej univerzity
v Bratislave“ (č. žiadosti 55_09/AK)
4. Komplexná akreditácia Univerzity Komenského v Bratislave (UK)
17. 6. 2009 o 10.00 h za prítomnosti zástupcov UK (č. žiadosti 113_08/AK)
4.1 Prerokovanie návrhu hodnotiacej správy (predkladá prof. S. Biskupič)
4.2 Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) a § 84 ods. 3 písm. b) zákona o vysokých
školách - študijné programy
4.3 Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. c) a § 84 ods. 3 písm. c) zákona o vysokých
školách – habilitačné konanie a vymenúvacie konanie
4.4 Vyhodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti UK podľa
§ 84 ods. 3 písm. d) zákona o vysokých školách
4.5 Vyjadrenie AK podľa § 84 ods. 3 písm. e) o začlenení UK podľa § 2 ods. 13 zákona o
vysokých školách
5. Komplexná akreditácia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU)
17. 6. 2009 o 13.00 h za prítomnosti zástupcov STU(č. žiadosti 53_08/AK)
5.1 Prerokovanie návrhu hodnotiacej správy (predkladá prof. J. Michalík)
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 - habilitačné konanie a vymenúvacie konanie
5.4 Vyhodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti STU podľa
§ 84 ods. 3 písm. d) zákona o vysokých školách
5.5 Vyjadrenie AK podľa § 84 ods. 3 písm. e) o začlenení STU podľa § 2 ods. 13 zákona
o vysokých školách

6. Komplexná akreditácia vysokých škôl – návrhy hodnotiacich správ
6.1. Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie verejnej vysokej školy Žilinskej
univerzity v Žiline (prof. Mikulecký - 3. čítanie)
6.2 Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie verejnej vysokej školy Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre (prof. Vincúr - 1. čítanie)
6.3. Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie verejnej vysokej školy Akadémie
umení v Banskej Bystrici (prof. Čorba - 1. čítanie)
6.4. Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie verejnej vysokej školy Trnavskej
univerzity v Trnave (prof. Bukovský – odsúhlasenie zmien v 5. časti )
7. Rozličné
7.1 Ustanovenie dočasných pracovných skupín
7.1a Ustanovenie dočasnej pracovnej skupiny na posúdenie žiadosti č. 101_09/AK
právnickej osoby UNICENTER INTERNATIONA, a.s. pôsobiť ako súkromná
vysoká škola s názvom Medzinárodná vysoká škola manažmentu v Bratislave –
štátny súhlas § 82 ods. 2 písm. e) zákona o vysokých školách
7.1b Ustanovenie dočasnej pracovnej skupiny na posúdenie žiadosti č. 89_09/AK rektora
Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach na zmenu názvu vysokej školy
z doterajšieho na Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach –
zmena názvu verejnej vysokej školy § 82 ods. 2 písm. d) zákona o vysokých
školách
7.2 List ministra školstva č. 99_09/AK – opätovne vyjadrenie sa k žiadosti Univerzity J.
Selyeho v Komárne k študijnému programu 3. stupňa ukončeného na 42. zasadnutí
AK, č. žiadosti 162_08/AK.
7.3 Oboznámenie sa s listom GR SVŠ č. 100_09/AK o preverovanie garantov študijných
programov z Poľskej republiky pôsobiacich na vysokých školách v SR.

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 18 odsúhlasený s týmito úpravami:
• Za bod 6.3 sa zaraďuje bod 6.4 a do bodu 7 Rozličné sa vkladajú body 7.1 až 7.3
s obsahom tak, ako je uvedené vyššie v texte programu zápisu.
Zasadnutie pokračovalo podľa odsúhlaseného programu. Časti zasadnutia sa zúčastnil aj
vedúci služobného úradu František Schlosser a oboznámil členov AK s najnovšími návrhmi
MŠ SR na rozdeľovanie finančných prostriedkov verejným vysokým školách, pričom
zdôraznil význam práce členov AK na komplexných akreditáciách a to z dôvodu, že výsledky
z vyhodnotenia oblastí výskumu po fakultách v rámci kritéria KZU 1 (univerzitné vysoké
školy), KZV 1 (vysoké školy) a KZO 1 (odborné vysoké školy) sa premietnu aj do metodiky
rozpočtu pre vysoké školy na rok 2010. V závere vystúpenia informoval o stretnutí zástupcov
MŠ SR s novým vedením SAV. Po vystúpení vedúceho služobného úradu nasledovala krátka
diskusia.

K bodu 2
Uznesenie 45.2.1
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy a podľa § 83 ods. 1
citovaného zákona odporúča ministerstvu školstva priznať právo udeľovať absolventom
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príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul takto: (pozri prílohu
k uzneseniu).

Uznesenie 45.2.2
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
Rokovanie sa uskutočnilo za prítomnosti žiadateľa o zriadenie novej fakulty rektora
Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, CSc. a riaditeľky
Ústavu jazykov EU prof. PhDr. Lívie Adamcovej, PhD. Hodnotiacu správu s odporúčaním na
prijatie projektu zriadiť novú fakultu EU po odstránení v správe uvedených výhrad predniesol
predseda dočasnej pracovnej skupiny Tibor Žilka. Po diskusii členov AK so zástupcami EU
sa uskutočnilo hlasovanie. Vzhľadom na výsledok hlasovania k predloženému uzneseniu
Akreditačná komisia v súlade s čl. 6 ods. 15 platného štatútu Akreditačnej komisie otvorí
znovu rokovanie k tomuto bodu na najbližšom 46. zasadnutí AK z dôvodu neprijatia platného
uznesenia (čl. 6 ods. 11 štatútu AK).

K bodu 4
Na rokovanie k návrhu hodnotiacej správy (ďalej aj „návrh HS) 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 Univerzity Komenského v Bratislave (UK) doc. PhDr.
František Gahér, CSc. Rokovania za UK sa ďalej zúčastnili prorektori UK prof. RNDr. Marta
Kollárová, DrSc. a doc. RNDr. Ján Pekár, CSc. ako aj dekan FiF UK doc. PhDr. Anton Eliáš,
CSc. Návrh HS predniesol predseda dočasnej PS S. Biskupič a po ňom v krátkom príhovore k
členom AK vystúpil rektor UK. Zdôraznil, že závery Akreditačnej komisie z komplexnej
akreditácie vedenie UK očakávala vzhľadom na svoje kvality a 90-ročnú históriu.
Odporúčaniami komisie sa vedenie bude zodpovedne zaoberať a vyvinie úsilie najmä na
dosiahnutie zlepšenia stavu v oblasti garantovania študijných programov, kde sa v ostatnom
čase ukazujú najväčšie problémy, vzhľadom na vek garantov v mnohých študijných
programoch. Po krátkej diskusii, ktorej predmetom boli najmä pripomienky dekanov fakúlt
UK k niektorým záverom Akreditačnej komisie, predseda AK vyhodnotil akceptáciu
pripomienok takto:
PraF UK – pripomienka nebola akceptovaná.
FiF UK – akceptované boli pripomienky pod č. 3., 4. a 5, pripomienky č. 1 a 2 nemožno
akceptovať vzhľadom na ich charakter a zostávajú v platnosti výroky tak, ako boli zaslané
rektorovi na odsúhlasenie.
PdF UK – návrh fakulty na stiahnutie študijných programov nemožno akceptovať vzhľadom
na príslušné ustanovenia nariadenia vlády o Akreditačnej komisie.
FaF UK – pripomienka akceptovaná.
FTVŠ UK –pri študijných programoch v riadkoch 293, 298 a 301 boli odstránené chyby,
ktoré vznikli kopírovaním. Ostatné pripomienky akceptované neboli.
JLF UK – členovia vzali na vedomie informácie dekana uvedené v prílohe listu rektora UK.
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FMFI UK – vzhľadom na neprijatie návrhu na zmenu garanta v študijnom programe
kognitívna veda (2. stupeň) komisiou, prišlo aj k zmene výroku Akreditačnej komisie
k spôsobilosti uskutočňovať uvedený študijný program.
EBF UK – vzhľadom na opodstatnenosť opráv vo výpočtoch za oblasť výskumu 2
Humanitné vedy, v dôsledku čoho sa zmenilo hodnotenie v tejto oblasti na B, pripomienky
dekana fakulty sa stali bezpredmetnými, okrem opravy mena spolugarantky a jej dátumu
narodenia..
FM UK – návrhy na úpravy v garantovaní dvoch ŠO boli akceptované.
FSEV UK – vzhľadom na výroky, ktoré komisia v zmysle zákona o vysokých školách
uvádza, je pripomienka bezpredmetná.
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 45.4.1 až 45.4.5 hlasovalo všetkých 18
prítomných členov AK.
a) Hodnotenie plnenia poslania a úloh Univerzity Komenského v Bratislave na základe
analýzy jej činnosti

Uznesenie 45.4.1
Akreditačná komisia konštatuje, že Univerzita Komenského 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
Univerzita Komenského v Bratislave požiadala o akreditáciu

Uznesenie 45.4.2
a) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách posúdila spôsobilosť Univerzity Komenského 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 Univerzity Komenského 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 Univerzita Komenského v
Bratislave požiadala o akreditáciu

Uznesenie 45.4.3
a) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách posúdila spôsobilosť Univerzity Komenského 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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b) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách posúdila spôsobilosť Univerzity Komenského 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)
c) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách posúdila spôsobilosť Univerzity Komenského 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)
d) Hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti Univerzity
Komenského v Bratislave

Uznesenie 45.4.4
Výsledky hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti podľa oblastí
výskumu (OV) na Univerzite Komenského v Bratislave
Fakulta

OV

Profil kvality

Číselné
hodnotenie

LF
PraF

18
7
1
2
3
4
6
1
9
10
12
13
1
2
3
4
6
13
18
1
2
21
18
9
16
24
8
6
2
2

(95;5;0;0)
(30;70;0;0)
(5;65;30;0)
(50;30;20;0)
(40;40;20;0)
(30;45;25;0)
(50;50;0;0)
(35;40;25;0)
(85;15;0;0)
(100;0;0;0)
(85;15;0;0)
(100;0;0;0)
(10;40;50;0)
(10;40;50;0)
(5;15;35;45)
(0;15;50;35)
(0;35;55;10)
(0;10;25;65)
(85;5;10;0)
(15;45;30;10)
(5;15;55;25)
(20;70;10;0)
(90;10;0;0)
(90;10;0;0)
(80;20;0;0)
(85;15;0;0)
(40;35;25;0)
(35;55;10;0)
(15;65;10;10)
(20;50;20;10)

3,95
3,30
2,75
3,30
3,20
3,05
3,50
3,10
3,85
4,00
3,85
4,00
2,60
2,60
1,80
1,80
2,25
1,45
3,75
2,65
2,00
3,10
3,90
3,90
3,80
3,85
3,15
3,25
2,85
2,80

FiF

PriF

PdF

FaF
FTVŠ
JLF
FMFI
FM
FSEV
RKCMBF
EBF

Znakové
hodnotenie
A
B+
B
B+
B
B
AB
A
A
A
A
BBC
C
BD+
A
BC
B
A
A
A
A
B
B+
B
B
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e) Vyjadrenie Akreditačnej komisie o začlenení Univerzity Komenského v Bratislave
podľa § 2 ods. 13 zákona o vysokých školách

Uznesenie 45.4.5
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
Komenského v Bratislave spĺňa vyššie citované kritériá na zaradenie medzi univerzitné
vysoké školy podľa § 2 ods. 13 písm. a) zákona o vysokých školách

K bodu 5
Rokovanie k tomuto bodu viedol z poverenia predsedu AK podpredseda AK J. Michalík
a uskutočnilo sa v súlade so zákonom o vysokých školách ako aj nariadením vlády SR č.
104/2003 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnení za prítomnosti zástupcov STU rektora
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) prof. Ing. Vladimíra Báleša, DrSc. a
prorektorov STU prof. RNDr. J. Kalužného, CSc. a doc. Ing. arch. M. Finku, PhD.
Návrh hodnotiacej správy (ďalej aj „návrh HS) predniesol predseda dočasnej PS J. Michalík,
ktorý v úvode skonštatoval, že vyjadrenie rektora STU k návrhu HS bolo súhlasné, bez
rozporov. Po prednesení návrhu HS vystúpil rektor STU, pričom zdôraznil, že STU
považovala a považuje komplexné akreditácie vysokých škôl za veľmi dôležitý stimul pre
vysoké školy, zasadzovala sa za ich čo najskoršie uskutočnenie a ocenil doterajšiu činnosť
Akreditačnej komisie v tejto oblasti. Odporúčaniam komisie bude vedenie STU venovať
náležitú pozornosť a oboznámil členov AK s niektorými vykonanými krokmi, ktoré STU
urobila v ostatnom čase. Ide najmä o prijatie programu v oblasti kvalifikačného rastu
vysokoškolských učiteľov, stratégiu udržania získavania finančných prostriedkov zo
štrukturálnych fondov a udržania trendov aj v rámci 7. rámcového programu. Po krátkej
diskusii k otázkam riešenia problematiky tých istých ŠP na viacerých fakultách STU
a ocenení úspechov STU za hodnotené obdobie zo strany členov komisie rokovanie bolo
ukončené.
Po 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 45.5.1 až 45.5.5 hlasovalo všetkých 18 prítomných členov
AK.
a) Hodnotenie plnenia poslania a úloh Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na
základe analýzy jej činnosti

Uznesenie 45.5.1
Akreditačná komisia konštatuje, že Slovenská technická 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
Slovenská technická univerzita v Bratislave požiadala o akreditáciu

Uznesenie 45.5.2
a) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách posúdila spôsobilosť Slovenskej technickej univerzity v Bratislave uskutočňovať
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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 Slovenskej technickej univerzity 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 Slovenská technická univerzita
v Bratislave požiadala o akreditáciu

Uznesenie 45.5.3
a) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. c/ zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách posúdila spôsobilosť Slovenskej technickej univerzity 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 Slovenskej technickej 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 Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave

Uznesenie 45.5.4
Výsledky hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti podľa oblastí
výskumu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
Fakulta
Oblasť výskumu
Hodnotenie
SvF
5 Projektovanie, inžinierstvo a technológie a vodné hospodárstvo A
19 Poľnohospodárske a lesnícke vedy
B+
24 Matematika a štatistika
A
SjF
5 Projektovanie, inžinierstvo a technológie a vodné hospodárstvo B
11 Metalurgické a montánne vedy
C+
14 Strojárstvo
B+
16 Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie
B
17 Inžinierstvo a technológie
B
FEI
9 Fyzika a vedy o zemi a vesmíre
B+
15 Elektrotechnika a elektroenergetika
A
16 Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie
A
17 Inžinierstvo a technológie
B+
24 Matematika a štatistika
B+
FCHPT
9 Fyzika a vedy o Zemi a vesmíre
A
12 Chémia, chemická technológia a biotechnológia
A
16 Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie
B+
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FA
MTF

FIIT
UM

4 Umenie
5 Projektovanie, inžinierstvo a technológie a vodné hospodárstvo
1 Pedagogické vedy
11 Metalurgické a montánne vedy
14 Strojárstvo
16 Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie
17 Inžinierstvo a technológie
16 Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie
5 Projektovanie, inžinierstvo a technológie a vodné hospodárstvo
8 Ekonómia a manažment

AA
BA
A
B
B+
AA
B

e) Vyjadrenie Akreditačnej komisie o začlenení Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave podľa § 2 ods. 13 zákona o vysokých školách

Uznesenie 45.5.5
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 Slovenská technická
univerzita v Bratislave spĺňa vyššie citované kritériá na zaradenie medzi univerzitné
vysoké školy podľa § 2 ods. 13 písm. a) zákona o vysokých školách

K bodu 6
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 z komplexnej akreditácie činností Žilinskej univerzity v Žiline
spracovanej a prednesenej P. Mikuleckým bol prijatý s výhradou opráv a chýb, ktoré
odzneli na zasadnutí. Po ich odstránení sa návrh HS navrhuje zaradiť na záverečné
rokovanie za prítomnosti zástupcu univerzity na 46. zasadnutie AK, ktoré sa uskutoční 29.
júna až 2. júla 2009 v Spišskom Podhradí, časť Spišská Kapitula.
V súvislosti s pretrvávajúcimi nejednotnými názormi na spôsob garantovania
študijných programov, ktoré obsahujú v názve slovo manažment a sú garantované najmä
v študijných odboroch technického charakteru a nie v ekonomických študijných odboroch
z oblasti výskumu 8 sa poveruje člen AK J. Mihok vypracovaním stanoviska k tejto
otázke v spolupráci s predsedami pracovných skupín pre oblasť výskumu 23, 5 a 8 do
najbližšieho zasadnutia AK.
2) Návrh
hodnotiacej
správy
z komplexnej
akreditácie
činností
Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre spracovanej a prednesenej P. Vincúrom bol prijatý
s výhradou opráv a chýb, ktoré odzneli na zasadnutí. Po ich odstránení sa návrh HS
navrhuje zaradiť na záverečné rokovanie za prítomnosti zástupcu univerzity na 46.
zasadnutie AK, ktoré sa uskutoční 29. júna až 2. júla 2009 v Spišskom Podhradí, časť
Spišská Kapitula.
3) Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie činností Akadémie umení v Banskej
Bystrici predložený M. Čorbom komisia navrhuje zaradiť na záverečné rokovanie za
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prítomnosti zástupcu univerzity na 46. zasadnutie AK, ktoré sa uskutoční 29. júna až 2.
júla 2009 v Spišskom Podhradí, časť Spišská Kapitula.
7.1 Ustanovenie dočasných pracovných skupín AK

Uznesenie 45.7.1
Akreditačná komisia v súlade s čl. 7 ods. 4 platného štatútu AK ustanovuje dočasnú pracovnú
skupinu na posúdenie projektu (žiadosť č. 101_09/AK) právnickej osoby UNICENTER
INTERNATONAL, a.s. pôsobiť ako súkromná vysoká škola s názvom „Medzinárodná
vysoká škola manažmentu v Bratislave“ a prípravu stanoviska v zložení: P. Vincúr –
predseda, členovia – P. Mikulecký, J. Horváth, J. Uhrík, Ľ. Jančoková, H. Kuvíková (členka
pracovnej skupiny pre OV 8).

Uznesenie 45.7.2
Akreditačná komisia ustanovuje v súlade s čl. 7 ods. 4 platného štatútu AK dočasnú pracovnú
skupinu na prípravu stanoviska k žiadosti Univerzity veterinárskeho lekárstva (žiadosť č.
89_09/AK) k zmene názvu verejnej vysokej školy v zložení: M. Novák– predseda, členovia –
S. Biskupič, J, Jarab, J. Šteňo, J, Vilček, P. Vincúr a P. Vojčík.
7.2 List ministra školstva č. 99_09/AK – opätovne vyjadrenie sa k žiadosti Univerzity J.
Selyeho v Komárne k študijnému programu 3. stupňa ukončeného na 42. zasadnutí AK,
č. žiadosti 162_08/AK.

Uznesenie 45.7.2
Akreditačná komisia v súvislosti s listom ministra školstva č. 99_09/AK poverila predsedu PS
pre oblasť výskumu 2 Humanitné vedy opätovne sa zaoberať žiadosťou UJS č. 162_08/AK
v súlade s čl. 6 bod 21 platného štatútu AK a predložiť stanovisko na najbližšie zasadnutie
AK.
7.3 Oboznámenie sa s listom GR SVŠ č. 100_09/AK - preverovanie garantov študijných
programov z Poľskej republiky pôsobiacich na vysokých školách v SR

Uznesenie 45.7.3
Akreditačná komisia sa zaoberala listom generálneho riaditeľa Sekcie vysokých škôl
a poverila predsedov PS pre oblasti výskumu, ktorých sa problematika dotýka vypracovaním
stanoviska k jeho obsahu do 46. zasadnutia AK . Ide o oblasti výskumu 1 Pedagogické vedy
(Ľ. Jančoková), 2 Humanitné vedy (J. Jarab), 4 Umenie (M. Čorba).
7.4 Ostatné

Uznesenie 45.7.4
Z podnetu člena AK P. Vincúra a na žiadosť partnerskej akreditačnej komisie Českej
republiky Akreditačná komisia uskutoční v súlade s § 83 ods. 11 zákona o vysokých školách
kontrolu plnenia kritérií na priznanie zodpovedajúcich práv na detašovaných pracoviskách
vybraných vysokých škôl. V tejto súvislosti sa poveruje predseda AK a člen AK P. Vincúr
vypracovaním obsahu a priebehu kontroly a predložení materiálu na 48. zasadnutie AK.

Zápis vypracovala: tajomníčka AK, Mária Holická

Schválil:

Ľubor F i š e r a
predseda Akreditačnej komisie
9

