
 
Zápis 

zo  46. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 
konaného  v dňoch 29. júna - 2. júla 2009 v Spišskom Podhradí, časť Spišská Kapitula 

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

neprítomní: J. Michalík, J. Škvarenina. 
 
2. Hostia  

František Schlosser – vedúci služobného úradu MŠ SR 
Ján Bujňák – viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) 
Anna Čukanová – podpredseda Rady vysokých škôl (RVŠ) 
Martin Macko - zástupca Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) 
Zuzana Brčáková - odbor vysokoškolského vzdelávania SVŠ MŠ SR 

 
Program 
 
1. Otvorenie, kontrola uznesení 
2. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) a b) zákona o vysokých školách - študijné 

programy 
3. Komplexná akreditácia Trnavskej univerzity v Trnave (TTU) 

(č. žiadosti 31_08/AK, 29. júna 2009 o 14.00 h) 
3.1 Prerokovanie návrhu hodnotiacej správy (predkladá predseda dočasnej PS prof. 

Bukovský) 
3.2 Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) a § 84 ods. 3 písm. b) zákona  o vysokých 

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

školách - habilitácie a inaugurácie 
3.4 Vyhodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti TTU podľa 

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

o vysokých školách  
4. Komplexná akreditácia Žilinskej  univerzity v Žiline (ŽU) 

(č. žiadosti 48_08/AK, 30. júna 2009 o 9.00 h) 
4.1 Prerokovanie návrhu hodnotiacej správy (predkladá predseda dočasnej PS prof. 

Mikulecký) 
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 - habilitácie a inaugurácie 
4.4 Vyhodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti ŽU podľa § 

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

vysokých školách  
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5. Komplexná akreditácia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU) 
 (č. žiadosti 219_08/AK, 30. júna 2009 o 13.30 h) 

5.1 Prerokovanie návrhu hodnotiacej správy (predkladá predseda dočasnej PS prof. 
Vincúr) 
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  
5.4 Vyhodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti SPU  podľa 

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

o vysokých školách 
6. Komplexná akreditácia Prešovskej univerzity v Prešove (PU) 

 (č. žiadosti 90_08/AK, 1. júla 2009 o 9.00 h) 
6.1 Prerokovanie návrhu hodnotiacej správy (predkladá predseda dočasnej PS prof. 
Žilka) 
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 PU  

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

zákona o vysokých školách 
7. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. e) zákona o vysokých školách - štátny súhlas  

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica, odborná vysoká 
škola (žiadosť č. 24_09/AK, 1. júla 2009 o 11.00) 

8. Komplexná akreditácia vysokých škôl 
8.1 Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie verejnej vysokej školy 

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (prof. Jančoková – 1. čítanie) 
8.2 Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie verejnej vysokej školy 

Katolíckej univerzity v Ružomberku (prof. Jančoková – 1. čítanie) 
8.3 Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie verejnej vysokej školy 

Univerzity sv. Cyrila a Metoda  v Trnave (prof. Bukovský - 1. čítanie) 
8.4 Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie súkromnej vysokej školy 

Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave  
(Dr. Uhrík - 1. čítanie) 

8.5. Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie verejnej  vysokej školy 
Univerzity J. Selyho so sídlom v Komárne  (prof. Horváth - 1. čítanie) 

8.6. Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie verejnej  vysokej školy 
Technickej univerzity v Košiciach  (prof. Líška - 1. čítanie) 

9. Rozličné  
9.1  Stanovisko AK listu GR SVS  č. 100_09/AK  o preverovanie garantov študijných 

programov z Poľskej republiky pôsobiacich na vysokých školách v SR 
9.2  Zmena na poste grantov – nevysokoškolské inštitúcie  
9.3  Iné 
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10. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. d) zákona – organizačné zmeny  
10.1 Súhlas so zriadením fakulty verejnej vysokej školy – „Fakulta aplikovaných 

jazykov a interkultúrnej komunikácie Ekonomickej univerzity v Bratislave“ (č. 
žiadosti 55_09/AK) – dokončenie rozpravy po prerušení na 45. mimoriadnom 
zasadnutí  

10.2  Zmena názvu verejnej vysokej školy  Univerzity veterinárskeho lekárstva 
v Košiciach  z doterajšieho názvu na  Univerzitu veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach (žiadosť  č. 89_09/AK) 

 

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 týmito úpravami: 

• Za bod 9 sa zaraďujú body 9.1 až 9.3 a nový bod 10 s bodmi 10.1 a 10.2 s obsahom 
tak, ako je uvedené vyššie v texte programu zápisu.  

Zasadnutie pokračovalo podľa odsúhlaseného programu kontrolou uznesení, pričom bolo 
konštatované tajomníčkou AK, že okrem uznesenia 43.10.2, ktorého realizácia sa predlžuje až 
do 48. ZAK, boli všetky uznesenia s termínmi k 46. zasadnutiu splnené a priebežné sa plní 
uznesenie 43.5.1 s termínom október 2009. 

Časti zasadnutia sa zúčastnili okrem vedúceho služobného úradu Františka Schlossera 
aj delegovaní zástupcovia za SRK a RVŠ.   

 

K bodu 2 
Uznesenie 46.2.1 
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 46.2.2 
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 
Na rokovanie k návrhu hodnotiacej správy (ďalej aj „návrh HS“, príloha k bodu 3) 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 Trnavskej univerzity v Trnave 
(TTU) doc. Ing. Martin Mišút, CSc. Návrh HS predniesol predseda dočasnej PS L. Bukovský. 
Následne vystúpil rektor TTU, ktorý v úvode vystúpenie pripomenul fakt, že kritériá 
začlenenia vysokej školy medzi univerzitné vysoké školy boli vydané 12. 12. 2007 
a nadobudli platnosť 1.1. 2008. Vzhľadom na krátkosť času pre prípravu spisu komplexnej 
akreditácie v zmysle nových požiadaviek, tento nemohol byť pripravený v takej kvalite, ako 
by si to želali zainteresovaní, čo sa odrazilo aj v návrhu hodnotiacej správy. V ďalšom uviedol 
všetky výhrady vznesené univerzitou k návrhu SP (vyjadrenie rektora je prílohou k tomuto 
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bodu rokovania). V rámci diskusie s rektorom boli jednotlivé výhrady z vyjadrenie rektora 
TTU analyzované predsedom dočasnej pracovnej skupiny L. Bukovským ako aj ostatnými 
členmi AK, ktorých sa výhrady dotýkali a komisia prijala nasledujúce závery: 
K výhradám v bode 2 – akceptované boli komisiou všetky pripomienky a žiadosti o stiahnutie 
študijných programov z procesu komplexnej akreditácie okrem návrhu na nového garanta v 1. 
stupni študijného programu sociológia. Komisii nebol doručený návrh na zmenu garanta 
z univerzity, ako sa to uvádza vo vyjadrení.  
K výhradám v bode 4 – na základe vyjadrení predsedov pracovných skupín za oblasti 
výskumu 1, 6 a 18 komisia neakceptuje univerzitou uvedené pripomienky v plnom rozsahu. 
Rovnako nie je možné akceptovať na vyhodnotenie oblasti výskumu podklady predložené 
v rámci vyjadrenia univerzite, pretože vyhodnocovanie oblastí výskumu bolo už posúdené 
a uzavreté. 
K výhradám v bode 5 – Akreditačná komisia aplikuje vyhodnocovanie kritérií KZU 1 až 
KZU-6 na všetkých vysokých školách rovnako a preto, nie je možné vznesené pripomienky 
zo strany univerzity akceptovať. Rovnako nie je možné už akceptovať nové podklady na 
vyhodnotenie.  
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 
študijných odboroch, sa uskutočnilo hlasovanie o uzneseniach k jednotlivým častiam 
hodnotiacej správy v súlade s čl. 6 platného štatútu AK. Hlasovania sa zúčastnilo 16 
prítomných členov z  celkového počtu členov komisie 21. Za prijatie uznesení  46.3.1 až 
46.3.5 hlasovalo všetkých 16 prítomných členov AK. 
 
a) Hodnotenie plnenia poslania a úloh Trnavskej univerzity v Trnave na základe 
analýzy jej činnosti 
Uznesenie 46.3.1 
Akreditačná komisia konštatuje, že Trnavská univerzita v Trnave napĺňa poslanie tak, ako 
to má stanovené v štatúte a v dlhodobom zámere. 
 
b) Vyjadrenie komisie o spôsobilosti uskutočňovať študijné programy, pre ktoré 
Trnavská univerzita v Trnave požiadala o akreditáciu  

Uznesenie 46.3.2 
a) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách posúdila spôsobilosť Trnavskej univerzity v Trnave 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 Trnavskej univerzity v Trnave 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) 
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c) Vyjadrenie komisie o spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na 
vymenúvanie profesorov v študijných odboroch, pre ktoré Trnavská univerzita v Trnave 
požiadala o akreditáciu  
Uznesenie 46.3.3 
a) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách posúdila spôsobilosť Trnavskej univerzity v Trnave 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 Trnavskej univerzity v Trnave 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 Trnavskej 
univerzity v Trnave 

Uznesenie 46.3.4 
Výsledky hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti podľa oblastí 
výskumu na Trnavskej univerzite v Trnave 
 

Fakulta Oblasť výskumu Hodnotenie 
OV 6   Spoločenské a behaviorálne vedy  C FZSP 
OV 18  Lekárske a farmaceutické vedy C 

OV 2   Humanitné vedy    B– 
OV 3   Historické vedy a etnológia   A– 
OV 4   Umenie   C+ 

FF 

OV 6   Spoločenské a behaviorálne vedy B 
PdF OV 1   Pedagogické vedy 

OV 2   Humanitné vedy 
OV 4   Umenie 
OV 9   Fyzika a vedy o Zemi a vesmíre 
OV 12  Chémia, chemická technológia a biotechnológie 
OV 13  Vedy o živej prírode   
OV 16  Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie 
OV 24  Matematika  a štatistika 

B 
C 

  C+ 
C 
C 
C 
C 

  C+ 
PraF OV 7   Právo a medzinárodné vzťahy   B+ 
TF OV 2   Humanitné vedy  B 

 
 
e) Vyjadrenie Akreditačnej komisie o začlenení Trnavskej univerzity v Trnave podľa   § 2 
ods. 13 zákona o vysokých školách  

Uznesenie 46.3.5 
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 Trnavská univerzita 
v Trnave spĺňa kritérium KZU-1 a KZU-5 na zaradenie medzi univerzitné vysoké školy 
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podľa § 2 ods. 13 písm. a) zákona o vysokých školách a nespĺňa kritérium KZU-2 v roku 
2003, KZU-3 v roku 2003, KZU-4 a KZU-6 v rokoch 2003, 2004, 2005 a 2007 na zaradenie 
medzi univerzitné vysoké školy podľa § 2 ods. 13 písm. a) zákona o vysokých školách. 
 
Na základe vyhodnotia plnenia kritérií Akredita čná komisia navrhuje začleniť Trnavskú 
univerzitu v Trnave medzi vysoké školy, ktoré nie sú začlenené medzi univerzitné 
vysoké školy a ani medzi odborné vysoké školy. 
 

K bodu 4 
Na rokovanie k návrhu hodnotiacej správy (ďalej aj „návrh HS“, príloha k bodu 4) 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 Žilinskej univerzity v Žiline (ŽU) 
prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. Rokovania sa zúčastnil aj prorektor ŽU prof. Ing. Otakar 
Bokůvka, PhD. Návrh HS predniesol predseda dočasnej PS P. Mikulecký. Následne vystúpil 
rektor ŽU, ktorý v úvode zdôraznil unikátnosť univerzity a jedinečnosť z hľadiska jej 
zamerania. V súčasnosti patrí medzi jej klady aj atraktivita, o čom svedčí záujem o študijné 
programy ŽU zo strany uchádzačov ako aj čulá medzinárodná mobilita medzi študentmi 
a učiteľmi. V ďalšom rektor prešiel všetky pripomienky zo svojho stanoviska k návrhu HS 
a po krátkej diskusii Akreditačná komisia konštatovala, že zo stanoviska rektora (je súčasťou 
prílohy k bodu 4) a po preverení skutočnosti akceptuje v plnom rozsahu pripomienky uvedené 
v bode 1, 2, 4, 7. V bode 6 akceptuje iba pripomienku dotýkajúcu sa zmeny garanta pod č. 5. 
Pripomienky uvedené pod č. 8, 9, 14,15 nie je možné akceptovať s odôvodnením uvedeným 
v prílohe k uzneseniu 46.4.2 a 46.4.3.  

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 19 prítomných členov z  celkového počtu 
členov AK 21. Za prijatie uznesení  46.4.1 až 46.4.5 hlasovalo všetkých 19 prítomných členov 
AK. 

 
a) Hodnotenie plnenia poslania a úloh Žilinskej univerzity v Žiline na základe analýzy 
jej činnosti 
Uznesenie 46.4.1 
Akreditačná komisia konštatuje, že Žilinská univerzita v Žiline napĺňa poslanie tak, ako to 
má stanovené v štatúte a v dlhodobom zámere. 
 
b) Vyjadrenie komisie o spôsobilosti uskutočňovať študijné programy, pre ktoré Žilinská 
univerzita v Žiline požiadala o akreditáciu  

Uznesenie 46.4.2 
a) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách posúdila spôsobilosť Žilinskej univerzity v Žiline  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 Žilinskej univerzity v Žiline  uskutočňovať študijné programy a 
podľa § 83 ods. 1 citovaného zákona odporúča ministerstvu školstva nepriznať právo 
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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 Žilinská univerzita v Žiline 
požiadala o akreditáciu  

Uznesenie 46.4.3 
a) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách posúdila spôsobilosť Žilinskej univerzity v Žiline  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 Žilinskej univerzity v Žiline  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 Žilinskej 
univerzity v Žiline 

Uznesenie 46.4.4 
 
Výsledky hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti podľa oblastí 
výskumu na Žilinskej univerzite v Žiline 

Fakulta Číslo a oblasť výskumu Číselná hodnota  Znakové 
hodnotenie  

EF ŽU 15 Elektrotechnika a elektroenergetika 
16 Informatické vedy, automatizácia  

a telekomunikácie 
18 Lekárske a farmaceutické vedy 

3,6 
 

3,25 
2,15 

A- 
 

B+ 
C 

FPEDaS ŽU 8 Ekonómia a manažment 
22 Dopravné služby 

2,95 
3,55 

B 
A- 

FPV ŽU 1 Pedagogické vedy 
2 Humanitné vedy 
24 Matematika a štatistika 

2,05 
2,65 
2,80 

C 
B- 
B 

FRI ŽU 8 Ekonómia a manažment 
16 Informatické vedy, automatizácia 
a telekomunikácie 

3,5 
 

3,3 

A- 
 

B+ 
FŠI ŽU 22 Dopravné služby 

23 Bezpečnostné služby 
2,3 
2,9 

C+ 
B 

SvF ŽU 5 Projektovanie, inžinierstvo a technológie 
a vodné hospodárstvo 

17 Inžinierstvo a technológie 

3,3 
 

3,6 

B+ 
 

A- 
SjF ŽU 5 Projektovanie, inžinierstvo a technológie 

a vodné hospodárstvo 
11 Metalurgické a montánne vedy 
14 Strojárstvo 

3,05 
 

3,35 
3,55 

B 
 

B+ 
A- 
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e) Vyjadrenie Akreditačnej komisie o začlenení Žilinskej univerzity v Žiline podľa § 2 
ods. 13 zákona o vysokých školách  

Uznesenie 46.4.5 
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 Žilinská univerzita  
v Žiline spĺňa kritérium KZU-1, KZU-2, KZU-3, KZU-4 a 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 vyhodnotia plnenia kritérií Akreditačná komisia navrhuje začleniť Žilinskú 
univerzitu v Žiline  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 (ďalej aj „návrh HS“, príloha k bodu 5) 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 Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre (SPU) prof. Ing. Mikuláš Latečka, PhD. Rokovania sa zúčastnili aj 
prorektori SPU  prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. a doc. Ing. Jozef Repisky, CSc.  Návrh HS 
predniesol predseda dočasnej PS P. Vincúr, pričom v úvode oznámil rektorovi opravu 
hodnotenia oblasti výskumu 8 na fakulte ekonomiky a manažmentu z pôvodne uvedenej 
hodnoty A na hodnotu A-, ku ktorej prišlo pri kopírovaní materiálov. Rektor SPU ohlásenú 
opravu akceptoval a následne vystúpil  s krátkym zhodnotením priebehu komplexnej 
akreditácie na univerzite, pričom poďakoval a ocenil prístup členov AK k procesu 
komplexných akreditácii a racionálne zhodnotenie SPU. Závery z komplexnej akreditácie 
poukazujú na výkony a produktivitu práce všetkých učiteľov SPU ale aj na rezervy, ktorými 
sa bude vedenie SPU zaoberať a postupne ich eliminovať. SPU nemá zásadné výhrady 
k návrhu hodnotiacej správy. V krátkej diskusii so zástupcami univerzity  členovia komisie  
ocenili  smerovanie SPU v nových podmienkach a oboznámili sa s medzinárodnými 
aktivitami univerzity vrátane kooperácie s významnými univerzitami v USA. 
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 19 prítomných členov z  celkového počtu 
členov AK 21. Za prijatie uznesení  46.5.1 až 46.5.5 hlasovalo všetkých 19 prítomných členov 
AK. 
 
a) Hodnotenie plnenia poslania a úloh Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na 
základe analýzy jej činnosti 
Uznesenie 46.5.1 
Akreditačná komisia konštatuje, že Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre napĺňa 
poslanie tak, ako to má stanovené v štatúte a v dlhodobom zámere. 
 
b) Vyjadrenie komisie o spôsobilosti uskutočňovať študijné programy, pre ktoré 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre požiadala o akreditáciu  

Uznesenie 46.5.2 



 9 

a) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách posúdila spôsobilosť Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 
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 Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 
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 poľnohospodárska 
univerzita v Nitre požiadala o akreditáciu  

Uznesenie 46.5.3 
a) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách posúdila spôsobilosť Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 
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 poľnohospodárskej univerzity v Nitre 
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 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre 

Uznesenie 46.5.4 
Výsledky hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti podľa oblastí 
výskumu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre 

Fakulta 
SPU 

OV Názov oblasti výskumu (OV) Hodnotenie  

13 Vedy o živej prírode B  FAPZ 
19 Poľnohospodárske a lesnícke vedy A  

12 
Chémia, chemická technológia 
a biotechnológie 

B  

13 Vedy o živej prírode   B+  
FBP 

19 Poľnohospodárske a lesnícke vedy A-  
TF 14 Strojárstvo A  

FZKI 19 Poľnohospodárske a lesnícke vedy A 
FEM 8 Ekonómia a manažment A- 

Celkový počet fakúlt 5 
Z toho počet fakúlt s nadpolovičným podielom výskumu 
s hodnotením lepším ako B- 

5 

Podiel fakúlt s nadpolovičným podielom oblastí výskumu 
s hodnotením najmenej B- na celkovom počte v % 

100 
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e) Vyjadrenie Akreditačnej komisie o začlenení Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v 
Nitre podľa § 2 ods. 13 zákona o vysokých školách  

Uznesenie 46.5.5 
Akreditačná komisia na základe hodnotenie plnenia kritérií vydaných rozhodnutím 
Ministerstva školstva SR 12.12.2007 a platný od 1.1.2008, príloha č.1 pre začlenenie VŠ 
konštatuje, že SPU v Nitre spĺňa kritériá KZU-1, KZU-2, KZU-3, KZU-4, KZU-5  na 
zaradenie medzi univerzitné vysoké školy a nespĺňa KZU-6 v štyroch rokoch hodnoteného 
obdobia na zaradenie medzi univerzitné vysoké školy podľa §2 ods. 13  zákona o vysokých 
školách. Na základe vyhodnotenie plnenia kritérií Akreditačná komisia navrhuje začleniť 
Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre medzi vysoké školy, ktoré nie sú 
začlenené medzi univerzitné vysoké školy a ani medzi odborné vysoké školy. 
 

K bodu 6  
Na rokovanie k návrhu hodnotiacej správy (ďalej aj „návrh HS“, príloha k bodu 6) 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 Prešovskej univerzity v Prešove 
(PU) prof. RNDr. René Matlovič, PhD. Rokovania sa zúčastnili aj prorektor PU  prof. PhDr. 
Peter Kónya, PhD. a dekan FF PU prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc.  Návrh HS predniesol 
predseda dočasnej PS T. Žilka. Po ňom vystúpil rektor PU, ktorý poďakoval za objektívny 
prístup Akreditačnej komisie v celom procese komplexnej akreditácie na univerzite a ocenil 
najmä závery na zlepšenie práce a organizačné zmeny. V  diskusii s členmi AK a prítomnými 
zástupcami PU boli analyzované pripomienky rektora PU uvedené vo vyjadrení k návrhu HS, 
pričom boli odôvodnené najmä tie, ktoré nie je možné akceptovať a z akého dôvodu. 
Vysvetlenia zo strany členov AK boli zástupcami PU prijaté. Dekan fakulty ocenil, že 
Akreditačná komisia prehodnotila pôvodný výrok v prípade študijného programu sociálna 
práca ako aj celkový korektný prístup zo strany AK. V závere bolo konštatované, že boli 
akceptované v plnom rozsahu pripomienky z časti II v bode 1 a v časti III. Neakceptované 
a odôvodnené boli pripomienky v bode 2 a 3 časti II. Pripomienka v časti IV svojím obsahom 
presahuje zákonom o vysokých školách stanovené hodnotené obdobie a navyše patrí do 
kompetencie ministerstva školstva.  
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 19 prítomných členov z  celkového počtu 
členov AK 21. Za prijatie uznesení  46.6.1 až 46.6.5 hlasovalo všetkých 19 prítomných členov 
AK. 
 
a) Hodnotenie plnenia poslania a úloh Prešovskej univerzity v Prešove na základe analýzy 
jej činnosti 
Uznesenie 46.6.1 
Akreditačná komisia konštatuje, že Prešovská univerzita v Prešove napĺňa poslanie tak, ako 
to má stanovené v štatúte a v dlhodobom zámere. 
 
b) Vyjadrenie komisie o spôsobilosti uskutočňovať študijné programy, pre ktoré 
Prešovská univerzita v Prešove požiadala o akreditáciu  

Uznesenie 46.6.2 
a) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách posúdila spôsobilosť Prešovskej univerzity v Prešove uskutočňovať študijné 
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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 Prešovskej univerzity v Prešove 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 Prešovská univerzita v Prešove 
požiadala o akreditáciu  
Uznesenie 46.6.3 
a) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách posúdila spôsobilosť Prešovskej univerzity v Prešove 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 Prešovskej univerzity v Prešove 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 Prešovskej 
univerzity v Prešove 

Uznesenie 46.6.4 
Výsledky hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti podľa oblastí 
výskumu na Prešovskej univerzite v Prešove 

Fakulta Oblasť výskumu Hodnotenie 

1 Pedagogické vedy C+ 

2 Humanitné vedy A- 

3 Historické vedy a etnológia B+ 
FF 

6 Spoločenské a behaviorálne vedy          B+ 

GTF 2 Humanitné vedy B+ 

1 Pedagogické vedy          B- 
2 Humanitné vedy  B+ 

4 Umenie          B 

9 Fyzika a vedy o Zemi a vesmíre          B 
10 Environmentalistika a ekológia B+ 

FHPV 

13 Vedy o živej prírode          B 
PF 1 Pedagogické vedy          B 

PBF 2 Humanitné vedy          B+ 
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6 Spoločenské a behaviorálne vedy C+ 

FZ 18 Lekárske a farmaceutické vedy           C 
 
 
e) Vyjadrenie Akreditačnej komisie o začlenení Prešovskej univerzity v Prešove podľa § 2 
ods. 13 zákona o vysokých školách  

Uznesenie 46.6.5 
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 Prešovská 
univerzita v Prešove spĺňa kritérium KZU-1, KZU-3 a KZU-4 na zaradenie medzi 
univerzitné vysoké školy podľa § 2 ods. 13 písm. a) zákona o vysokých školách a nespĺňa 
kritériá KZU-2 v rokoch 2003 a 2004, KZU-5 v roku 2003 a 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 Prešovskú 
univerzitu v Prešove medzi vysoké školy, ktoré nie sú začlenené medzi univerzitné vysoké 
školy a ani medzi odborné vysoké školy. 

 
K bodu 7 

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica 
(č. žiadosti 24_09/AK) 

Uznesenie 46.7.1 
Akreditačná komisia po posúdení projektu právnickej osoby s názvom HUAJA –BŠ, s.r.o., 
podľa § 82 ods. 2 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a v súlade s čl. 5 ods. 7 Štatútu AK súhlasí 
s udelením štátneho súhlasu právnickej osobe s názvom „Hudobná a umelecká akadémia 
Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o.“ so sídlom v Banskej Štiavnici, Botanická 354/2  
na pôsobenie ako súkromná vysoká škola. 
Akreditačná komisia súhlasí s navrhnutým začlenením súkromnej vysokej školy s názvom 
„Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o.“  medzi  
odborné vysoké školy podľa  § 2 ods. 13 vyššie citovaného zákona a konštatuje, že po udelení 
štátneho súhlasu bude spôsobilá poskytovať študijné programy takto: (pozri prílohu k 
uzneseniu)  
 

K bodu 8 
Akreditačná komisia na základe predložených návrhov hodnotiacich správ z komplexnej 
akreditácie predložených vysokých škôl prijala nasledujúce uznesenie. 

Uznesenie 46.8.1 
Návrhy hodnotiacich správ (návrhy HS) z komplexnej akreditácie činností  
Univerzity Konštantína Filozofa  v Nitre (UKF, prednesené Ľ. Jančokovou) 
Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU, prednesené Ľ. Jančokovou) 
Univerzity sv.  Cyrila a Metoda v Trnave (UCM, prednesené L. Bukovským) 
Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (VŠEMVS prednesené 
J. Uhríkom) 
Univerzity J. Selyeho so sídlom v Komárne (UJS, prednesené J. Horváthom) 
Technickej univerzity v Košiciach (TU, prednesené M. Líškom)  



 13 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ, prednesené I. Hybenom) 
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (SZU, prednesené S. Biskupičom) 
boli prijaté s výhradou opráv a chýb, ktoré odzneli na zasadnutí. Po ich odstránení 
a elektronickom odhlasovaní (v prípade UPJŠ, SZU a TU) sa návrhy HS odporúčajú predložiť 
na záverečné rokovanie za prítomnosti zástupcu univerzity na najbližšie zasadnutie AK, ktoré 
sa uskutoční v dňoch 19. až  21. augusta 2009 v Bratislave.  
Ďalej sa ukladá predsedom dočasných pracovných skupín pre komplexnú akreditáciu 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (P. Mikulecký), Bratislavskej 
vysokej školy práva v Bratislave (J. Jarab), Akadémie ozbrojených síl generála M. R. 
Štefánika v Liptovskom Mikuláši (J. Mihok) predložiť do 27. júla 2009 návrh hodnotiacich 
správ z komplexnej akreditácie do kancelárie Akreditačnej komisie na elektronické 
hlasovanie a nadväzne po zapracovaní pripomienok od členov Akreditačnej komisie zaradiť 
ich na 47. zasadnutie AK za prítomnosti zástupcov uvedených vysokých škôl.  

 
K bodu 9 
9.1 Stanovisko AK k listu GR SVŠ  č. 100_09/AK  o preverovanie garantov študijných 

programov z Poľskej republiky pôsobiacich na vysokých školách v SR 

Uznesenie 46.9.1 
Akreditačná komisia zobrala na vedomie list generálneho riaditeľa Sekcie vysokých škôl (č. 
100_09/AK zo dňa 9.6.2009) k problematike garantov z Poľskej republiky, ktorí pôsobia na 
slovenských vysokých školách. Pri ich posudzovaní bude dôsledne preverovať ich skutočnú 
zodpovednosť za študijný program, t.j. či majú skutočne možnosť ovplyvňovať kvalitu 
uskutočňovania a rozvoj študijného programu, ďalej ich kompetentnosť vrátane jazykovej a  
či ich pedagogický a vedecký alebo umelecký profil a výsledky zaručia odbornú kvalitu pri 
garantovaní.   
 
9.2  Zmena na poste grantov – nevysokoškolské inštitúcie  

Uznesenie 46.9.2 
Akreditačná komisia berie na vedomie zmenu garantov  na poste garantov v 3. stupni štúdia  
na Chemickom ústave SAV (žiadosť č.80_09/AK) a Ústave polymérov SAV (žiadosť č. 
60_09/AK) takto: (pozri prílohu k uzneseniu).  
 
9.3 Iné 

Uznesenie 46.9.3 
Akreditačná komisia odsúhlasila v pláne komplexných akreditácií zmeny v termínoch na 
predkladanie žiadosti o komplexnú akreditáciu na rok 2010 až 2011 takto: (pozri prílohu 
k uzneseniu). 
 

Uznesenie 46.9.4 
Akreditačná komisia poveruje predsedu hodnotiaceho grémia P. Mikuleckého, aby najneskôr 
do termínu 48. zasadnutia predložil v spolupráci s ostatnými členmi grémia Ľ. Fišerom a J. 
Jarabom  Správu z vnútorného hodnotenia činnosti komisie za rok 2007. 
 
 
 
 
 



 14 

K bodu 10  

Uznesenie 46.10.1 
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zaoberala 
návrhom rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave (č. žiadosti 55_09/AK) na zriadenie 
novej fakulty verejnej vysokej školy a v súlade s čl. 6 platného štatútu Akreditačnej komisie 
vyjadruje súhlas so zriadením novej fakulty s odporúčaným  názvom „Fakulta 
aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave“.  
 
 

Uznesenie 46.10.2 
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zaoberala 
návrhom rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach (č. žiadosti 89_09/AK) na 
zmenu názvu verejnej vysokej školy a v súlade s čl. 6 platného štatútu Akreditačnej komisie 
vyjadruje súhlas so zmenou doterajšieho názvu verejnej vysokej školy „Univerzita 
veterinárskeho lekárstva v Košiciach“ na názov „Univerzita veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach“.  
 
 
 
Zápis vypracovala: tajomníčka AK, Mária Holická 
 
 
 
Schválil:       Ľubor  F i š e r a   

predseda Akreditačnej komisie 


