
Zápis 
zo  48. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 

konaného  v dňoch 21. – 23. októbra  2009 v Novom Smokovci  
___________________________________________________________________________ 
Účasť 

1. Členovia AK 
prítomní: S. Biskupič, L. Bukovský, M. Čorba, Ľ. Fišera, I. Hyben, Ľ. Jančoková, J. 

Jarab, M. Líška, J. Mihok, J Michalík, P. Mikulecký, M. Novák, J. Škvarenina, 
Šteňo, J. Uhrík, J. Vilček, P. Vincúr, P. Vojčík, T. Žilka. 

neprítomní: J. Beňa, J. Horváth. 
 
2. Hostia  

František Schlosser – vedúci služobného úradu MŠ SR 
Michal Pokorný – prorektor Žilinskej univerzity v Žiline 
Anna Čukanová – podpredsedníčka Rady vysokých škôl (RVŠ) 
Jozef Jurkovič – riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania SVŠ MŠ SR 

 

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) – habilitačné konanie a vymenúvacie konanie 
4. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 11 – zmeny oznámené vysokými školami (§ 3 

ods. 10 nar. vlády o AK)  
5. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. e) zákona o vysokých školách - štátny súhlas 

5.1 „Vysoká škola filmovej tvorby a multimédií v Bratislave“ 
súkromná odborná vysoká škola (žiadosť č. 30_09/AK, 22. októbra 2009 o 11.00 h) 
5.2 „Medzinárodná vysoká škola manažmentu v Bratislave“  
súkromná vysoká škola (žiadosť č. 101_09/AK, 22. októbra 2009 o 13.00 h) 

6. Komplexná akreditácia 
6.1 Vyhodnotenie komplexných akreditácií na 27 vysokých školách – závery 
6.2 Oznámenie ministra o ukončení komplexných akreditácií na uvedených vysokých 

školách  (list ministra školstva č. 143_09/AK)  
6.3 Postup AK pri overovaní výsledkov opatrení na odstránenie nedostatkov vysokých 

škôl vyplývajúcich zo záverov z komplexnej akreditácie na príslušných vysokých 
školách    

6.4 Predkladanie žiadostí súkromných vysokých škôl (žiadosti č. 153_09/AK, 156_09/AK) 
6.5 Prerokovanie listu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave (žiadosť č. 

130_09/AK) k záverom AK z komplexnej akreditácie EU) 
6.6 Ostatné 

7.  Správa o činnosti Akreditačnej komisie pre vládu SR  za obdobie od 29. 9. 2007 do 31. 12. 
2009 v súlade s čl. 9 a 11 štatútu AK – ustanovenie pracovnej skupiny, obsahová náplň 

8. Rozličné 
 8.1 Zmeny v pracovných skupinách  

8.2 Kontrola spôsobilosti niektorých univerzít uskutočňovať habilitačné konanie a konanie 
na vymenúvanie za profesorov v príslušných študijných odboroch (list ministra školstva č. 
70_09/AK) – harmonogram návštev  

 8.3 Plán zasadnutí komisie do konca roka 2009 
 8.4 Nevybavené žiadosti AK 

 8.5 Iné 
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K bodu 1 
Zasadnutie otvoril a viedol predseda Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR (ďalej 
len „Akreditačná komisia“), Ľ. Fišera. Po odsúhlasení návrhu programu (vrátane úpravy 
v bode 6, do ktorého bol zaradený bod 6.6. Ostatné) prítomnými členmi AK v počte 15, 
zasadnutie pokračovalo kontrolou uznesení. Všetky uznesenia boli splnené. Časti zasadnutia 
sa zúčastnila podpredsedníčka RVŠ, prorektor Žilinskej univerzity delegovaný úradujúcim 
prezidentom SRK a riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania sekcie vysokých škôl MŠ 
SR. Záveru zasadnutia sa zúčastnil aj vedúci služobného úradu František Schlosser, ktorý  

- pozval predsedu AK na rokovanie s MŠ ČR pripravované na 24. -25.11. 2009 
- diskutoval o postupe pre Akreditačnú komisiu overovať výsledky opatrení prijatých 

tými univerzitami, ktoré neboli  na základe komplexnej akreditácie začlenené medzi 
univerzity v zmysle príslušných ustanovení zákona o vysokých školách. 

Diskusia s vedúcim služobného úradu ukázala, že je nevyhnuté v spolupráci s MŠ SR dospieť 
k jednoznačnému výkladu postupu Akreditačnej komisie pri overovaní výsledkov vysokých 
škôl vo vzťahu k § 85 ods. 2  zákona o vysokých školách. V tejto súvislosti Akreditačná 
komisia poveruje predsedu AK na stretnutie s ministrom školstva. Organizačne stretnutie 
zabezpečí kancelária AK, a to v čo najkratšom čase. 
 

K bodu 2 
Uznesenie 48.2.1 
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 48.2.2 
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). 

 
Uznesenie 48.2.3 
Akreditačná komisia ukladá predsedovi komisie osloviť Ministerstvo školstva SR s cieľom 
ozrejmiť podmienky, za akých možno začať zo strany Akreditačnej komisie proces 
akreditácie spoločných študijných programov na vysokých školách v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zákona o vysokých školách. 

 
K bodu 3 
Uznesenie 48.3.1 
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na 
vymenúvanie za profesora a podľa § 83 ods. 3 citovaného zákona odporúča ministerstvu 
školstva priznať právo uskutočňovať toto právo v príslušnom študijnom odbore takto: (pozri 
prílohu k uzneseniu). 
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K bodu 4 
Uznesenie 48.4.1 
Akreditačná komisia v súlade s § 83 ods. 11 platného zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách overila skutočnosti oznámené vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády 
č. 104/2003 Z. z. v platnom znení - zmenu garanta a odporúča ministerstvu školstva zrušiť 
časové obmedzenie na dotknutých vysokých školách a priznať právo udeľovať absolventom 
príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul takto: (pozri prílohu 
k uzneseniu). 

 
K bodu 5 

5.1 Vysoká škola filmovej tvorby a multimédií v Bratislave 
(žiadosť č. 30_09/AK) 

 

Uznesenie 48.5.1 
Akreditačná komisia posúdila podľa § 82 ods. 2 písm. e) platného zákona č. 131/2002 Z. z. o 
vysokých školách projekt právnickej osoby, ktorá chce pôsobiť ako súkromná vysoká škola 
a v súlade s čl. 6 platného štatútu vyjadruje nesúhlas s udelením štátneho súhlasu právnickej 
osobe Akadémia filmovej tvorby a multimédií, n. o., so sídlom v Bratislave (pôvodne 
„Občianske združenie školy animovanej tvorby“, pozri uznesenie 47.15.1) na pôsobenie ako 
súkromná vysoká škola s názvom Vysoká škola filmovej tvorby a multimédií so sídlom 
v Bratislave. Vyjadrenie komisie sa opiera o skutočnosť, že z dvoch študijných programov 
prvého stupňa posudzovaných  podľa § 82 ods. 2 písm. a) vyššie citovaného  zákona č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách odporúčala len jeden (pozri prílohu k uzneseniu)  ako aj 
faktu, že predložené materiály a následná prezentácia nepresvedčila členov Akreditačnej 
komisie  pre  vyslovenie súhlasu. 

 
5.2 Medzinárodná vysoká škola manažmentu v Bratislave 

(žiadosť č. 101_09/AK) 
 

Uznesenie 48.5.2 
a) Akreditačná komisia posúdila projekt právnickej osoby na pôsobenie súkromnej vysokej 
školy podľa § 82 ods. 2 písm. e) platného zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a v súlade s čl. 6 platného štatútu súhlasí s udelením štátneho súhlasu právnickej osobe 
Unicenter International, a.s. so sídlom v Bratislave  na pôsobenie ako súkromná vysoká škola 
s názvom Unicentrum – Medzinárodná vysoká škola so sídlom v Bratislave. 

b) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách posúdila spôsobilosť navrhovanej súkromnej vysokej školy Unicentrum – 
Medzinárodná vysoká škola so sídlom v Bratislave uskutočňovať študijné programy a podľa 
§ 83 ods. 1 citovaného zákona odporúča ministerstvu školstva po udelení štátneho súhlasu 
priznať právo súkromnej vysokej škole udeľovať absolventom príslušného študijného 
programu zodpovedajúci akademický titul takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

c) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách posúdila spôsobilosť navrhovanej súkromnej vysokej školy Unicentrum – 
Medzinárodná vysoká škola so sídlom v Bratislave uskutočňovať študijné programy a podľa 
§ 83 ods. 1 citovaného zákona odporúča ministerstvu školstva po udelení štátneho súhlasu 
nepriznať právo súkromnej vysokej škole udeľovať absolventom príslušného študijného 
programu zodpovedajúci akademický titul takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 
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K bodu 6 
6.1 Vyhodnotenie komplexných akreditácií na 27 vysokých školách – závery 

Uznesenie 48.6.1 
Členovia AK v diskusii veľmi podrobne zhodnotili priebeh komplexných akreditácií a do 49. 
zasadnutia predložia predsedovi AK písomne zhodnotenie komplexnej akreditácie na 
vysokých školách na účely zapracovania výsledkov z komplexnej akreditácie do správy 
o činnosti AK, ktorá bude predložená vláde Slovenskej republiky. 
 
6.2 Oznámenie ministra o ukončení komplexných akreditácií na uvedených vysokých 
školách  (list ministra školstva č. 143_09/AK)  

Uznesenie 48.6.2 
Akreditačná komisia konštatuje, že v zmysle § 85 platného zákona o vysokých školách č. 
131/2002 Z. z. vysoké školy zasielajú správu o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených pri komplexnej akreditácii Ministerstvu školstva SR, ktoré ju následne 
zašle Akreditačnej komisii, aby zabezpečila overenie výsledkov opatrení kontrolou na vysokej 
škole. Ak Akreditačná komisia ukonči komplexnú akreditáciu príslušnej vysokej školy, môže 
o otázkach s ňou súvisiacich znovu rokovať len na podnet  (dožiadanie) Ministerstva školstva 
SR.  
 
6.3 Postup AK pri overovaní výsledkov opatrení na odstránenie nedostatkov vysokých škôl 
vyplývajúcich zo záverov z komplexnej akreditácie na príslušných vysokých školách 
(oznámenie ministra školstva AK č. 157_09/AK)   

Uznesenie 48.6.3 
Akreditačná komisia v súlade s § 83 ods. 9 zákona o vysokých školách zabezpečila overenie 
výsledkov opatrení, ktoré prijala Ekonomická univerzita v Bratislave na odstránenie 
nedostatkov, pre ktoré mala  pozastavenú platnosť priznaných práv v dotknutých študijných 
programoch  a konštatuje, že vysoká škola v súčasnosti spĺňa požadované kritériá. 
Z uvedeného dôvodu  navrhuje ministerstvu školstva obnoviť platnosť priznaných práv 
takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 
 
6.4 Predkladanie žiadostí súkromných vysokých škôl (žiadosti č. 153_09/AK, 156_09/AK) 

Uznesenie 48.6.4 
Akreditačná komisia na základe žiadosti rektora Vysokej školy v Sládkovičove a rektora 
Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove upravila termíny 
predkladania žiadostí na komplexnú akreditáciu a mení prílohu 46.9.3 zo 46. zasadnutia AK 
takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 
 
6.5 Prerokovanie listu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave (žiadosť č. 130_09/AK) 
k záverom AK z komplexnej akreditácie EU) 

Uznesenie 48.6.5 
Akreditačná komisia sa oboznámila s odvolaním rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave 
proti vyjadreniu komisie o začlenení EU a konštatuje, že odvolanie proti vyjadreniu komisie 
neumožňuje ani zákon o vysokých školách a ani iný právny predpis, vzťahujúci sa na činnosť 
Akreditačnej komisie. Rektorovými návrhmi na zmenu kritéria KZU-6 sa Akreditačná 
komisia bude zaoberať až po skončení celej komplexnej akreditácie a to pri vyhodnotení 
kritérií. Akreditačná komisia poveruje predsedu komisie o tejto skutočnosti písomne 
informovať rektora EU. 
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6.6 Ostatné 
Akreditačná komisia sa zaoberala podnetom Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave   
(č. ž. 121_09/AK) a nesúhlasným stanoviskom rektorov Univerzity Komenského v Bratislave 
(č. ž. 159_09/AK) a Prešovskej univerzity v Prešove (č. ž. 189_09/AK) ako aj študenta 
Pedagogickej fakulty UK k premenovaniu doterajších študijných programov z oblasti 
učiteľstva občianskej výchovy, resp. občianskej náuky alebo náuky o spoločnosti na 
učiteľstvo filozofie počas komplexných akreditácii a prijala nasledujúce uznesenie.  

Uznesenie 48.6.6 
Akreditačná komisia upravuje názov študijného programu učiteľstvo filozofie v  kombinácii na 
učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii na dotknutých  fakultách príslušných vysokých 
škôl takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 
 

K bodu 7 
Akreditačná komisia v súlade so štatútom AK predkladá raz za dva roky správu o svojej 
činnosti vláde Slovenskej republiky prostredníctvom ministra školstva do 28. februára 
v príslušnom roku. Vzhľadom na fakt, že najbližšie ma takto urobiť do 28. 2. 2010, prijala na 
prípravu predmetnej správy nasledujúce uznesenie vrátane časového harmonogramu 
predloženia správy ministrovi školstva. 

Uznesenie 48.7.1 
Akreditačná komisia  
a) poveruje 5-člennú komisiu zloženú z členov AK Jána Michalíka, Milana Čorbu, Petra 
Vojčíka, Pavla Vincúra a Ľubora Fišeru  vypracovaním správy o činnosti komisie pre vládu 
Slovenskej republiky za obdobie od 29. septembra 2007 do 31. 12. 2009. Za predsedu komisie 
vymenúva Jána Michalíka, podpredsedu AK;  
b) ukladá každému členovi AK predložiť do 15. 11. 2009 prostredníctvom kancelárie AK 
podklady do správy, ktoré budú obsahovať odporúčania na zvyšovania kvality vzdelávacej, 
výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej činnosti vysokých škôl;  
c) ukladá kancelárii Akreditačnej komisie spracovať základné údaje o výške finančných 
prostriedkov použitých na jej činnosť za obdobie 2008 a 2009.  

 
K bodu 8 
8.1 Zmeny v PS AK, resp. doplnenie PS AK 
Na Akreditačnú komisiu sa obrátil minister zdravotníctva SR Richard Raši s návrhom (č. ž. 
138_09/AK) o doplnenie pracovnej skupiny pre oblasť výskumu 18 Lekárske a farmaceutické 
vedy o nových, ním navrhnutých kandidátov. Po posúdení návrhov v príslušnej stálej 
pracovnej skupine jej predseda predložil Akreditačnej komisii odporúčanie, ku ktorému 
prijala AK nasledujúce uznesenie. 

Uznesenie 48.8.1 
Akreditačná komisia v súlade s  § 81 ods. 11 zákona o vysokých školách a čl. 7 ods. 5 štatútu 
AK schválila nových členov stálej pracovnej skupiny pre oblasť výskumu 18 Lekárske 
a farmaceutické vedy: doc. PhDr. Štefániu Andraščíkovú, PhD., doc. RNDr. Vladimíra 
Bošáka, PaedDr. Elišku Knoškovú, PhD. a PhDr. Dagmar Komačekovú, PhD. Novo 
navrhnutí členovia budú v súlade so štatútom AK zaradení do tej časti pracovnej skupiny, 
ktorá posudzuje žiadosti v nelekárskych zdravotníckych vedách.  
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8.2 Kontrola spôsobilosti niektorých univerzít uskutočňovať habilitačné konanie a konanie 
na vymenúvanie za profesorov v príslušných študijných odboroch (list ministra školstva č. 
70_09/AK) – harmonogram návštev  

Uznesenie 48.8.2 
Akreditačná komisia ustanovuje na koordináciu predmetnej kontroly člena AK Juraja Šteňu, 
predsedu stále pracovnej skupiny pre oblasť výskumu 18 Lekárske a farmaceutické vedy. 
Závery z kontroly budú predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí komisie.  
 
8.3 Plán zasadnutí komisie do konca roka 2009 

Uznesenie 48.8.3 
Akreditačná komisia stanovila termín riadneho 49. zasadnutia komisie na 3.- 4. decembra 
2009 s miestom konania v Bratislave. Komisia predbežne určila termíny zasadnutí na prvý 
polrok 2010 takto: (pozri prílohu k uzneseniu) 
 
8.5 Iné 

 Uznesenie 48.8.4 
Akreditačná komisia poveruje člena AK Petra Vojčíka vypracovaním podkladov pre predsedu 
AK k dôvodom pre samostatnú akreditáciu študijného programu pre  každé pracovisko, na 
ktorom vysoká škola poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie vrátane 
zabezpečenia takto realizovaného študijného programu vždy samostatným garantom.  
 
        Termín: do 30.10.2009 
Uznesenie 48.8.5 
Akreditačná komisia sa oboznámila s listom Dr. Petra Viessmanna zo Sachsen-Anhalt 
Kulturministerium v Magdeburgu (v Spolkovej republike Nemecko), ktorý komisii postúpila 
sekcia vysokých škôl, odbor vysokoškolského vzdelávania. V liste uvedené skutočnosti 
týkajúce sa pracoviska Weissenfels Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej prace sv. Alžbety 
v Bratislave, n. o. bude overovať pracovná skupina pre oblasť výskumu 18, ktorá v tomto čase 
posudzuje žiadosť dotknutej súkromnej vysokej školy o akreditovanie študijného programu 
fyzioterapia v dennej forme na zmienenom pracovisku v SRN.  
 

Uznesenie 48.8.6 
Akreditačná komisia ustanovuje člena AK Miroslava Líšku vedením zahraničnej agendy 
vrátane zabezpečovania spolupráce s medzinárodnými organizáciami, ktorých je komisia 
riadnym členom (ENQA, CEEN, INQAAHE).    
 

Uznesenie 48.8.7 
Akreditačná komisia sa zaoberala informáciou o príprave správy z vnútorného hodnotenia AK 
za rok 2007 a ukladá predsedovi hodnotiaceho grémia dopracovať správu v súlade so 
Štandardmi a smernicami na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokého 
školstva („Standards and Guidelines“) a predložiť ju na odsúhlasenie na 49. ZAK. 

 
Uznesenie 48.8.8 
Na základe podnetu dekanky Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne na pôsobenie 
Fakulty práva Vysokej školy v Sládkovičove v Brne ako aj na základe informácií  
predsedníčky Akreditačnej komisie v Českej republike o pôsobení ďalších súkromných 
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vysokých škôl zo SR v ČR a  o pôsobení tzv. pobočiek českých vysokých škôl na území SR 
sa Akreditačná komisia nastolenými otázkami zaoberala a konštatuje, že v ostatnom čase 
takéto pôsobenie vzbudzuje vo verejnosti veľa otázok o úrovni a kvalite takéhoto vzdelávania. 
Z uvedeného dôvodu sa Akreditačná komisia rozhodla využiť svoje právo v súlade s § 83 ods. 
11 platného zákona o vysokých školách č.131/2002 Z. z. a požadovať od Vysokej školy 
v Sládkovičove, Bratislavskej vysokej školy práva so sídlom v Bratislave, Vysokej školy 
zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave, n. o. a Vysokej školy medzinárodného 
podnikania ISM Slovakia v Prešove informácie týkajúce sa uskutočňovania akreditovaných 
činnosti. Súčasne poveruje svojho predsedu, aby neodkladne v tejto veci oslovil rektorov 
dotknutých vysokých škôl a vyžiadal od nich náležité  informácie.   
 
Zápis vypracovala: tajomníčka AK, Mária Holická 
 
 
 
Schválil:       Ľubor  F i š e r a   

predseda Akreditačnej komisie 


