
Zápis 
zo  49. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 

konaného  v dňoch 3. – 4. decembra  2009 v Bratislave 
___________________________________________________________________________ 
Účasť  

1. Členovia AK 
prítomní: J. Beňa, 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, J. Šteňo, J. Uhrík, J. Vilček, P. Vincúr, P. Vojčík, T. Žilka. 

neprítomný: J. Horváth. 
 
2. Hostia  
Ján Mikolaj – podpredseda vlády SR a minister školstva 
František Schlosser – vedúci služobného úradu MŠ SR 
Ján Bujňák – úradujúci prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) 
Jozef Jurkovič – riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania SVŠ MŠ SR 
Zuzana Brčáková – odbor 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. Komplexná akreditácia 

5.1 Oznámenie ministra o ukončení komplexných akreditácií na uvedených vysokých 
školách  (list ministra školstva č. 203_09/AK, 241_09/AK)  

5.2 Overovanie výsledkov opatrení podľa § 85 ods. 2 – začleňovanie vysokých škôl   
5.2.1 Žilinská univerzita v Žiline (list ministra č. 239_2009/AK,  

3.12. 2009 o 16.00 h) 
5.2.2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (list ministra č. 240_2009/AK 

3.12. 2009 o 16.30 h) 
5.2.3 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. 

(list ministra školstva č.  223_09/AK)  
5.2.4 Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 

Univerzita Konštantína Filozofia v Nitre  (list ministra č. 207_09/AK) 
5.3 Overovanie výsledkov opatrení podľa § 83 ods. 9 – študijné programy  
5.4 Overovanie výsledkov opatrení podľa § 83 ods. 9 – habilitačné konanie  

a vymenúvacie konanie  
5.5 Pripomienky rektorov k vyjadreniam AK - list ministra (č. 219_09/AK) 

5.5.1 Katolícka univerzita v Ružomberku - akreditácia študijného programu 
psychológia, 2. stupeň  

5.5.2 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - akreditácia študijného 
programu ošetrovateľstvo, 2. stupeň 

5.6 Ostatné  
5.6.1 Mimoriadna informácia o priznaní práv na TnUAD v Trenčíne (list ministra 

školstva  č. 211_09/AK) 
6. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. f) – zmena v sústave študijných odborov  
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6.1 Zaradenie 3. stupňa do študijného odboru 3.1.7. verejná politika a verejná správa 
spojené so zmenou opisu uvedeného ŠO (žiadosť UPJŠ FVS č. 156_08/AK) 

6.2 Návrh na zmenu opisu študijného odboru 3.4.7. trestné právo (žiadosť PraF UPJŠ č. 
221_09/AK) 

7. Správa z vnútorného hodnotenia Akreditačnej komisie za rok 2007 
(predkladá predseda hodnotiaceho grémia P. Mikulecký)  

8. Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania vysokými školami v SR mimo sídla vysokej 
školy, resp. sídla fakulty vrátane zahraničia     
(predkladá P. Vojčík)  

9. Rozličné 
9.1 Zmeny v pracovných skupinách 
9.2 Ustanovenie dočasnej pracovnej skupiny na posúdenie žiadosti rektora UCM na 

zriadenie novej fakulty – Fakulta sociálnych a politických vied UCM (č. žiadosti. 
229_09/AK) 

9.3 Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. f) - predloženie návrhov ministra školstva  
9.3.1 Posúdenie potreby iniciovať na niektorých vysokých školách akreditáciu 

uskutočňovania habilitačných konaní a vymenúvacích konaní (list ministra č. 
216_09/AK) 

9.3.2 Porovnanie obsahu študijných programov na dvoch vysokých školách (list 
ministra č. 198_09/AK) 

9.4 Ostatné  
9.4.1 Informácia o novele zákona o vysokých školách  (predkladá tajomníčka AK) 
9.4.2 Informácie predsedu AK o uskutočnených rokovaniach týkajúcich sa činnosti 

AK (Informačný systém AK, stretnutie so zástupcami MŠMT ČR) 
9.4.3 Informácia o postupe prípravy Správy o činnosti AK (podpredseda AK) 
9.4.4 Rozličné oznámenia, podania AK 

 
K bodu 1 
Zasadnutie otvoril a viedol predseda Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR (ďalej 
len „Akreditačná komisia“), Ľ. Fišera.V úvode privítal podpredsedu vlády Slovenskej 
republiky a ministra školstva Jána Mikolaja, ktorý vo svojom krátkom príhovore  

• poďakoval členom Akreditačnej komisie za prácu obrovského rozsahu počas    
komplexnej akreditácie na 27 vysokých školách počas minulého, ale najmä tohto roka; 

• ocenil vysoký kredit Akreditačnej komisie v súčasnosti i skutočnosť, že odborná 
i ostatná verejnosť pokladá prácu komisie na komplexných akreditáciách za prísnu, ale 
spravodlivú a je prijímaná  bez väčších kritických ohlasov; 

• vyzval členov AK na ďalšiu spoluprácu pri uplatňovaní záverov z komplexnej 
akreditácie ako aj o pomoc pri riešení otázok týkajúcich sa pôsobenia zahraničných 
vysokých škôl v Slovenskej republike a naopak slovenských vysokých škôl 
v zahraničí, a to najmä s ohľadom na kvalitu poskytovaného vzdelávania na takýchto 
„pobočkách“ vysokých škôl. 

V diskusii členovia komisie podporili úsilie ministra školstva riešiť problematiku tzv. 
pobočiek vysokých škôl, ďalej bola zo strany ministra školstva zodpovedaná otázka, kedy sa 
zohľadní výsledok komplexnej akreditácie aj v rozpočte vysokých škôl a iné. 
Zasadnutie komisie pokračovalo odsúhlasením programu s dvoma úpravami. Do programu 
bol zaradený bod 5.2.4 a z programu rokovania bol vypustený pôvodný bod 5.6.2. Po 
odsúhlasení programu sa uskutočnila kontrola uznesení. Akreditačná komisia konštatovala, že 
všetky uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené alebo sa plnia v stanovených 
termínoch.  
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Časti zasadnutia sa zúčastnil aj úradujúci prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. 
Ján Bujňák, ktorý členov komisie oboznámil so súčasnou situáciou v SRK spojenou 
s prípravou nového štatútu a nadchádzajúcimi voľbami nového prezidenta SRK, ku ktorým by 
mali rektori pristúpiť začiatkom roka 2010.  
 

K bodu 2 
Uznesenie 49.2.1 
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 49.2.2 
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
posúdila spôsobilosť nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní 
doktorandského študijného programu a podľa § 86 ods. 2 citovaného zákona odporúča 
ministerstvu školstva priznať právo podieľať sa v príslušných študijných odboroch na 
uskutočňovaní doktorandského študijného programu takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 
Uznesenie 49.2.3 
Akreditačná komisia na základe podnetov z vysokých škôl po ukončení komplexných 
akreditácií odsúhlasila opravy k prílohám k uzneseniam č. 46.6.2 na Prešovskej univerzite 
v Prešove, č. 47.5.2 na Technickej univerzite v Košiciach a č. 48.6.6 takto: (pozri prílohu 
k uzneseniu).  

 
K bodu 3 
Uznesenie 49.3.1 
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na 
vymenúvanie za profesora a podľa § 83 ods. 3 citovaného zákona odporúča ministerstvu 
školstva priznať právo uskutočňovať toto právo v príslušných študijných odboroch takto: 
(pozri prílohu k uzneseniu). 
 

K bodu 4 
Uznesenie 49.4.1 
a) 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 a priznať právo udeľovať absolventom príslušného študijného programu 
zodpovedajúci akademický titul takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 
b) Akreditačná komisia v súlade s § 83 ods. 11 platného zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách overila skutočnosti oznámené nevysokoškolskou inštitúciou podľa § 3 ods. 10 
nariadenia vlády č. 104/2003 Z. z. v platnom znení - zmenu garanta a odporúča ministerstvu 
školstva priznať právo spolupodieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného 
programu takto: (pozri prílohu k uzneseniu) 



 4

c) Akreditačná komisia v súlade s § 83 ods. 11 platného zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách overila skutočnosti oznámené vysokou školou podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 
104/2003 Z. z. v platnom znení - zmenu garanta a odporúča ministerstvu akceptovať 
navrhnutú zmenu garanta bez zmeny doteraz priznaného práva uskutočňovať habilitačné 
konanie a vymenúvacie konanie v príslušnom študijnom odbore (pozri prílohu k uzneseniu). 
 

K bodu 5 
Akreditačná komisia sa oboznámila s oznámeniami ministra školstva o ukončení komplexnej 
akreditácie na ďalších vysokých školách ako aj s usmernením generálneho riaditeľa sekcie 
vysokých škôl P. Plavčana o postupe pri overení opatrení prijatých vysokou školou v súlade s 
§ 85 ods. 2 zákona o vysokých školách na odstránenie nedostatkov pri plnení kritérií na 
začlenenie podľa § 2 ods. 13 zákona o vysokých školách po ukončení komplexnej akreditácie. 
 

Uznesenie 49.5.1 
Akreditačná komisia sa oboznámila s usmernením (list GR SVS č. 207_07/AK) k postupu, 
ktorý bude realizovať pri overovaní výsledkov opatrení prijatých univerzitnou vysokou 
školou, ktorá v čase komplexnej akreditácie nesplnila kritériá na zaradenie medzi univerzitné 
vysoké školy ako aj pri overovaní výsledkov opatrení prijatých súkromnou vysokou školou, 
ktorá v čase komplexnej akreditácie nesplnila  kritériá na súčasné začlenenie a to  takto: 

Akreditačná komisia vyhodnotí, či prijatím opatrenia za uplynulú lehotu bolo v priebehu 
jedného roka splnené kritérium, ktoré vysoká škola v pôvodnom termíne komplexnej 
akreditácie nesplnila.  

a) Ak sa plnenie kritéria vyhodnocuje za obdobie viacerých rokov, Akreditačná komisia 
vyhodnotí výsledky prijatého opatrenia za nové hodnotiace obdobie, pričom nové 
hodnotiace obdobie končí dňom, ku ktorému vysoká škola doručila ministerstvu 
správu o výsledku prijatých opatrení. 

b) Ak sa plnenie kritéria požaduje v jednotlivých rokoch hodnoteného obdobia, 
Akreditačná komisia vyhodnotí splnenie kritéria podľa stavu k poslednému dňu 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení komplexnej akreditácie činností 
vysokej školy, ku ktorému sa vzťahuje správa o výsledkoch prijatých opatrení 
doručená vysokou školu ministerstvu.  

Údaje o prepočítanom počte vysokoškolských učiteľov a počtoch študentov v prípade 
vyhodnocovania kritéria KZU-6, KZV-3 a KZO-3 poskytne ministerstvo, pričom pomer 
študentov a vysokoškolských učiteľov sa vyhodnotí v mesiaci výučbovej časti akademického 
roka, ku ktorému sa vzťahuje správa o výsledkoch prijatých opatrení doručená vysokou 
školou ministerstvu a opätovne sa overí k 31. 10. kalendárneho roka.  
 

5.2.1 Žilinská univerzita v Žiline 
(list ministra č. 239_2009/AK) 

 
V súlade s § 85 ods. 2 zákona o vysokých školách minister školstva postúpil Akreditačnej 
komisii správu univerzitnej verejnej vysokej školy - Žilinskej univerzity v Žiline  -  
o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov, ktoré viedli k nesplneniu kritéria KZU-6 
na začlenenie uvedenej vysokej školy medzi univerzitné vysoké školy.  
Akreditačná komisia zabezpečila overenie výsledku opatrení kontrolou predložených údajov 
jednak prostredníctvom ministerstva školstva ako aj prizvaním rektora vysokej školy prof. 
Ing. Jána Bujňáka, CSc. na rokovanie, na ktorom podrobne odôvodnil prijaté opatrenia na 
dosiahnutie splnenia kritéria KZU-6.  



 5

Uznesenie 49.5.2.1 
Akreditačná komisia konštatuje, že Žilinská univerzita v Žiline prijala dostatočné opatrenia na 
odstránenie nedostatkov v lehote do jedného roka od doručenia výzvy z Ministerstva školstva 
SR a za nové hodnotiace obdobie splnila aj kritérium KZU-6 (príloha k uzneseniu) na 
začlenenie medzi univerzitné vysoké školy. 
Akreditačná komisia na základe týchto skutočností navrhuje začleniť Žilinskú univerzitu 
v Žiline v súlade s § 2 ods. 13 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi univerzitné vysoké 
školy.  
 

5.2.2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
(list ministra č.240_2009/AK) 

 
V súlade s § 85 ods. 2 zákona o vysokých školách minister školstva postúpil Akreditačnej 
komisii správu univerzitnej verejnej vysokej školy – Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre  - o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov, ktoré viedli 
k nesplneniu kritéria KZU-6 na začlenenie uvedenej vysokej školy medzi univerzitné vysoké 
školy počas komplexnej akreditácie.  
Akreditačná komisia zabezpečila overenie výsledku opatrení kontrolou predložených údajov 
jednak prostredníctvom ministerstva školstva ako aj prizvaním rektora vysokej školy Dr.h.c. 
prof. Ing. Mikuláša, Látečku, PhD. na rokovanie, na ktorom podrobne odôvodnil prijaté 
opatrenia na dosiahnutie splnenia kritéria KZU-6. V rámci diskusie s členmi komisie 
odpovedali na niektoré otázky aj prorektori SPU prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. a doc. Ing. 
Jozef Repiský, PhD.  

Uznesenie 49.5.2.2 
Akreditačná komisia konštatuje, že Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre prijala 
dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov v lehote do jedného roka od doručenia výzvy 
z Ministerstva školstva SR a za nové hodnotiace obdobie splnila aj kritérium KZU-6 (príloha 
k uzneseniu) na začlenenie medzi univerzitné vysoké školy . 
Akreditačná komisia na základe týchto skutočností navrhuje začleniť Slovenskú 
poľnohospodársku  univerzitu v Nitre v súlade s § 2 ods. 13 zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
medzi univerzitné vysoké školy.  
 

5.2.3 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 
v Bratislave, n. o. 

(list ministra školstva č.  223_09/AK) 
 
Akreditačná komisia sa zaoberala listom ministra školstva č. 223_09/AK, ktorým komisii 
oznamuje dôvody neukončenie komplexnej akreditácie na Vysokej škole zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. ako aj jeho dodatkom doručeným 
Akreditačnej komisii počas 49. zasadnutia vedúcim služobného úradu F. Schlosserom. 
Akreditačná komisia na základe uvedených skutočností v liste ministra  konštatuje: 
 

Uznesenie 49.5.2.3 
a) Na základe nových preukázateľných údajov Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej 

práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o., nespĺňa kritérium KZU-6, ani KZV-3 a spĺňa 
kritérium KZO-3 (pozri prílohu k uzneseniu). 
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b) Akreditačná komisia poveruje predsedu  komisie, aby vzhľadom na nové skutočnosti 
vyžiadal od Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práve sv. Alžbety v Bratislave,  n.o., 
pre nové vyhodnotenie atribútu výstupov všetky náležité podklady (50 prepočítaných 
výstupov), pričom z hľadiska splnenia podmienky z  Kritériá na vyhodnotenie výskumnej, 
vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti schválených a vydaných v rámci 
komplexnej akreditácie MŠ SR, možno predložiť výstupy z kategórie akademických 
zamestnancov, ktorí boli v hodnotenom období zamestnaní na ustanovený týždenný 
pracovný čas po dobu troch rokov. Podklady je potrebné Akreditačnej komisii predložiť 
najneskôr do 31. 12. 2009. 

c) Na základe podnetu ministra školstva a vzhľadom na platnosť ustanovenia § 3 ods. 6 
platného nariadenia vlády č. 104/2003 o Akreditačnej komisii je potrebné, aby Vysoká 
škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o., prijala opatrenia na 
odstránenie nedostatkov pri zabezpečovaní garantovania predmetov v rámci 
akreditovaných študijných programov, kde sú uvedení vysokoškolskí učitelia, ktorí 
garantujú študijné programy na iných vysokých školách. Túto správu vysoká škola 
predloží Akreditačnej komisii do 31. 1. 2010. 
 
5.2.4 Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 

Univerzita Konštantína Filozofia v Nitre 
(list ministra č. 207_09/AK) 

Uznesenie 49.5.2.4 
Akreditačná komisia berie na vedomie informáciu ministra školstva o prebiehajúcom 
overovaní údajov týkajúcich sa plnenia kritéria KZU-6, ktoré boli ministerstvu zaslané 
z Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
a Univerzity Konštantína Filozofia v Nitre, ktoré oznámili splnenie kritéria KZU-6. Po 
ukončení overovania budú správy uvedených verejných vysokých škôl o prijatých opatreniach 
na odstránenie nedostatkov, ktoré viedli k nesplneniu kritéria KZU-6 na ich začlenenie medzi 
univerzitné vysoké školy počas komplexnej akreditácie, prerokované na 50. zasadnutí 
Akreditačnej komisie. 
 

Uznesenie 49.5.3 
Akreditačná komisia v súlade s § 83 ods. 9 zákona o vysokých školách zabezpečila overenie 
výsledkov opatrení, ktoré prijala Žilinská univerzita v Žiline 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). 

 
Uznesenie 49.5.4 
Akreditačná komisia v súlade s § 83 ods. 9 zákona o vysokých školách zabezpečila overenie 
výsledkov opatrení, ktoré prijala Žilinská univerzita v Žiline na odstránenie nedostatkov, pre 
ktoré mala  pozastavenú platnosť priznaných práv v dotknutých študijných odboroch 
a konštatuje, že vysoká škola v súčasnosti spĺňa požadované kritériá. Z uvedeného dôvodu 
navrhuje ministerstvu školstva obnoviť platnosť priznaných práv na habilitačné 
a vymenúvacie konanie takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 
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5.5 Pripomienky rektorov k vyjadreniam AK(list ministra č. 219_09/AK) 
 

Akreditačná komisia sa zaoberala listom ministra školstva č. 219_09/AK, v ktorom požaduje 
v súlade s čl. 6 ods. 21 platného štatútu AK potvrdiť vyjadrenia v prípade Katolíckej 
univerzity v Ružomberku  a Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka  v Trenčíne a prijala 
nasledujúce uznesenia. 
 
5.5.1 Katolícka univerzita v Ružomberku - akreditácia študijného programu psychológia, 2. 
stupeň  

Uznesenie 49.5.5.1 
Akreditačná komisia potvrdzuje svoje vyjadrenie k akreditácii študijného programu 2. stupňa 
psychológia na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku tak, ako je to 
uvedené v prílohe k uzneseniu 47.9.2 v riadku 25 zápisu zo 47. zasadnutia AK 

 
5.5.2 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - akreditácia  študijného 
programu ošetrovateľstvo, 2. stupeň 

Uznesenie 49.5.5.2 
Akreditačná komisia potvrdzuje svoje vyjadrenie k akreditácii študijného programu 2. stupňa 
ošetrovateľstvo na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne tak, ako je to uvedené v prílohe k uzneseniu 47.11.2 v riadku 3 zápisu zo 47. 
zasadnutia AK. 

5.6 Ostatné 

Uznesenie 49.5.6 
Akreditačná komisia vzala na vedomie mimoriadnu informáciu ministra školstva, že v prípade 
bakalárskych študijných programov ľudské zdroje a personálny manažment na Fakulte 
sociálnych a ekonomických vied Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
pozastavil priznanie práv na udeľovanie príslušného akademického titulu.  
 

K bodu 6 
Uznesenie 49.6.1 
Akreditačná komisia ukladá predsedovi AK vyzvať rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach na predloženie nového opisu študijného odboru 3.1.7. verejná politika a verejná 
správa, ktorý bude obsahovať aj opis  pre 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania v súlade so 
zákonom o vysokých školách. Až po predložení nového opisu bude možné sa vyjadriť 
k zmene v sústave študijných odborov, o ktorú požiadal rektor UPJŠ.  
  

Uznesenie 49.6.2 
Žiadosť dekanky Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach o uznanie správneho práva ako 
príbuzného odboru trestné právo sa postupuje na Ministerstvo školstva SR, pretože ide zmenu 
v opise študijného odboru trestné právo, ktorá patrí do pôsobnosti ministerstva.    
 

K bodu 7 
Uznesenie 49.7.1 
Akreditačná komisia schválila predloženú správu z vnútorného hodnotenia Akreditačnej 
komisie za rok 2007 s pripomienkami, ktoré hodnotiace grémium v zložení P. Mikulecký, J. 
Jarab a Ľ. Fišera zapracuje do 11. 12. 2009 a elektronicky zašle na odsúhlasenie ostatným 
členom komisie.  
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K bodu 8 
Uznesenie 49.8.1 
Akreditačná komisia sa oboznámila so stanoviskom člena AK P. Vojčíka k otázke 
zriaďovania “pobočiek“ vysokých škôl a ukladá predsedovi AK osloviť všetky vysoké školy, 
aby Akreditačnej komisii potvrdili skutočnosť, že poskytujú, organizujú a zabezpečujú 
vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch len v sídlach vysokých 
škôl, resp. fakúlt a pracovísk, ku ktorým sa vyjadrovala Akreditačná komisia a na ktoré získali 
aj akreditáciu. V prípade, že vysoká škola akreditované študijné programy realizuje aj na 
pracoviskách, ktoré neboli uvedené v akreditačných spisoch pri posudzovaní spôsobilosti, je 
potrebné túto skutočnosť oznámiť Akreditačnej komisii.  
 

K bodu 9 
9.1. Zmeny v pracovných skupinách  

Uznesenie 49.9.1 
Akreditačná komisia vzala na vedomie oznámenie predsedu PS pre oblasť výskumu 21 Vedy 
o športe o skončení členstva R. Moravca (z dôvodu úmrtia) a predsedu pre oblasť výskumu 6 
Spoločenské a behaviorálne vedy o ukončení členstva J. Výrosta (na vlastnú žiadosť).  
 
9.2 Ustanovenie dočasnej pracovnej skupiny na posúdenie žiadosti rektora UCM v Trnave 
na zriadenie Fakulty sociálnych a politických vied UCM 

Uznesenie 49.9.2 
Akreditačná komisia ustanovuje na posúdenie žiadosti rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave (č. 229_09/AK) na posúdenie projektu zriadenia novej fakulty dočasnú pracovnú 
skupinu v zložení: J. Jarab – predseda, členovia – L. Bukovský, Ľ. Fišera, M. Líška, P. Vincúr 
a J. Uhrík. Súčasne poveruje  predsedu AK oznámiť túto skutočnosť rektorovi UCM spolu 
s informáciou, že žiadosť o akreditáciu nového študijného programu verejná správa, bude 
možné posúdiť až po zriadení fakulty.  
 
 
9.3.1 Posúdenie potreby iniciovať na niektorých vysokých školách akreditáciu 
uskutočňovania habilitačných konaní a vymenúvacích konaní (list ministra č. 216_09/AK) 

Uznesenie 49.9.3.1 
Akreditačná komisia ukladá predsedovi AK oznámiť ministrovi školstva postup, ktorý 
odsúhlasila v súvislosti s jeho žiadosťou  preskúmať potrebu iniciovať na viacerých vysokých 
školách akreditáciu habilitačného konania a vymenúvacieho konania v niektorých študijných 
odboroch.  
 
9.3.2 Porovnanie obsahu študijných programov na dvoch vysokých školách (list ministra č. 
198_09/AK) 

Uznesenie 49.9.3.2 
Akreditačná komisia konštatuje, že obsah dvoch bakalárskych študijných programov hudobná 
teória a interpretácia a hudobná teória a tvorba posudzovaných v rámci vyjadrenia k súhlasu 
na zriadenie súkromnej vysokej školy Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - 
Banská Štiavnica, s.r.o. (č. žiadosti 24_09/AK) nie je totožný s neakreditovanými 
bakalárskymi študijnými programami toho istého názvu predloženými Stredoeurópskou 
vysokou školou v Skalici pod č. 247_08/AK, ktorým neboli priznané práva. 
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9.4 Ostatné 
 

9.4.1. Informácia o novele zákona o vysokých školách  
Akreditačná komisia bola oboznámená s ostatnou novelou vysokoškolského zákona, z ktorej 
pre Akreditačnú komisiu vyplýva povinnosť posudzovať hodnotiace správy z vysokých škôl 
o zisťovaní a vyhodnocovaní úrovne kvality nadobúdania vedomostí a rozvoja zručností, 
ktoré študenti študijného programu získajú absolvovaním jednotlivých vzdelávacích aktivít. 
Vysoké školy prvé takéto hodnotiace správy doručia Akreditačnej komisie najneskôr do 31. 
12. 2012.  
 
9.4.2. Informácia predsedu AK o uskutočnených rokovaniach 
Predseda AK informoval členov o účasti na seminári o pripravovanom IS Akreditačnej 
komisie Ministerstvom školstva SR, sekciou informatiky ako aj o účasti na medzištátnom 
stretnutí so zástupcami Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky. 
 
9.4.3. Informácia o postupe príprave Správy o činnosti AK 
Podpredseda AK informoval o postupe prác na príprave podkladov do Správy o činnosti. 
Vyzval všetkých tých členov AK, ktorí doteraz nedodali podklady do správy, aby tak urobili 
najneskôr  do 11. 12. 2009. Správa bude odsúhlasovaná elektronicky najneskôr do polovice 
januára 2010, vzhľadom na skutočnosť, že vo februári 2010 sa predkladá prostredníctvom 
ministra školstva vláde Slovenskej republiky.  
 
9.4.4 Rozličné oznámenia, podania  

Uznesenie 49.9.4 
Akreditačná komisia odsúhlasila zmeny v Pláne zasadnutí AK na rok 2010. Určila nový 
termín 50. zasadnutia komisie: 10. - 12. 2. 2010 a poveruje kanceláriu AK, aby túto zmenu 
neodkladne zverejnila na internetovej stránke AK. 
  
 
Zápis vypracovala: tajomníčka AK, Mária Holická 
 
 
 
Schválil:       Ľubor  F i š e r a   

predseda Akreditačnej komisie 


