Zápis
z 50. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného v dňoch 10. – 12. februára 2010 v Tatranských Zruboch
___________________________________________________________________________
Účasť
1. Členovia AK
prítomní: J. Beňa, S. Biskupič, L. Bukovský, M. Čorba, Ľ. Fišera, J. Horváth, 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.
2. Hostia
František Schlosser – vedúci služobného úradu MŠ SR
Ján Bujňák – úradujúci prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK)
Martin Macko – zástupca Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ)
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. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. d) – organizačné zmeny
Zriadenie Fakulty sociálnych a politických vied UCM (č. žiadosti 229_09/AK,
11. 2. 2010 o 13.00 h)
5. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. f) - predloženie návrhov ministra školstva
6. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 11 – zmeny oznámené vysokými školami
(§ 3 ods. 10 nar. vlády o AK)
7. Komplexná akreditácia
7.1 Oznámenie ministra o ukončení komplexných akreditácií na uvedených vysokých
školách (list ministra školstva č. 15_10/AK)
7.2 Overovanie výsledkov opatrení podľa § 85 ods. 2 – začleňovanie vysokých škôl
7.2.1 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (10. 2. 2010 o 15.00 h)
7.2.2 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (10. 2. 2010 o 16.00 h)
7.2.3 Ekonomická univerzita v Bratislave (10. 2. 2010 o 17.00 h )
7.2.4 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
(list ministra školstva č. 223_09/AK – pokračovanie rokovania zo 49.
zasadnutia AK, prerokovanie listu z Úradu vlády SR č. 20_10/AK, listu
predsedníčky Výboru pre vzdelanie, mládež, vedu a šport NR SR č. 32_10/AK)
7. 3 Overovanie výsledkov opatrení podľa § 83 ods. 9 – študijné programy
7.4 Overovanie výsledkov opatrení podľa § 83 ods. 9 – habilitačné konanie
a vymenúvacie konanie
8. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. f) – zmena v sústave študijných odborov
8.1 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, 11. 2.
2010 o 8.00 h)
8.2 Návrh na zmenu opisu študijného odboru 3.4.7. trestné právo (žiadosť MŠ SR č.
221_09/AK, 11. 2. 2010 o 8.00 h)

9. Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania vysokými školami v SR mimo sídla vysokej
školy, resp. sídla fakulty vrátane zahraničia – sumarizovanie informácií na základe
vyjadrení rektorov (predkladá predseda AK)
10. Rozličné
10.1 Zmeny v pracovných skupinách
a) v stálych pracovných skupinách
b) zriadenie dočasnej pracovnej skupiny - návrh na zmenu opisu študijného odboru
5.2.57. kvalita produkcie (žiadosť TUKE Strojníckej fakulty č. 40_10/AK)
c) zriadenie dočasnej pracovnej skupiny – návrh na zriadenie Fakulty politiky a
verejnej správy Vysokej školy v Sládkovičove (č. žiadosti 23_10/AK)
10.2 Nevybavené žiadosti
10.3 Informácie predsedu AK o uskutočnených rokovaniach, informácia KAK
10.4 Informácia o odsúhlasení Správy o činnosti AK (predseda AK)
10.5 Iné

K bodu 1
Zasadnutie otvoril a viedol predseda Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR (ďalej
len „Akreditačná komisia“ alebo „AK“), Ľ. Fišera, okrem bodov programu 4, 7.2.2, 8 kedy
poveril vedením zasadnutia podpredsedu AK J. Michalíka.
Po privítaní prítomných členov AK v počte 18 a zhodnotení niektorých svojich aktivít
a aj aktivít členov Akreditačnej komisie od ostatného zasadnutia, predložil predseda AK na
odsúhlasenie návrh programu. Návrh programu bol odsúhlasený s jednou zmenou v bode 4,
z ktorého sa na ústnu žiadosť rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
vypúšťa prerokovanie žiadosti tejto vysokej školy o zmene názvu fakulty špecializačných
a zdravotníckych štúdií uvedenej v bod 4b návrhu programu a rokovanie k žiadosti sa presúva
na 51. rokovanie AK.
V rámci kontroly uznesení tajomníčka AK skonštatovala, že všetky uznesenia
z ostatného zasadnutia boli splnené. K niektorým uzneseniam uviedla podrobný priebeh ich
splnenia a k uzneseniu 49.7.1 AK prijala nové uznesenie.

Uznesenie 50.1.1
Akreditačná komisia ukladá hodnotiacemu grémiu v zložení P. Mikulecký, J. Jarab a Ľ Fišera
v lehote do jedného týždňa od podpísania zápisu skompletizovať správu z vnútorného
hodnotenia za rok 2007 a predložiť ju kancelárii Akreditačnej komisie na zverejnenie v IS AK
ako aj na zabezpečenie prekladu do anglického jazyka.
Časti zasadnutia sa zúčastnil úradujúci prezident Slovenskej rektorskej konferencie
prof. Ján Bujňák, ktorý členov komisie oboznámil s ďalším vývojom situácie v SRK po
ostatnom januárom zasadnutí, na ktorom sa mali zúčastniť aj zástupcovia AK a kancelárie
AK. Vzhľadom na predčasné ukončenie zasadnutia SRK sa spoločné stretnutie predsedu AK
s rektormi vysokých škôl neuskutočnilo. Profesor Ján Bujňák ďalej informoval prítomných
členov AK aj o nesúhlasnom stanovisku SRK posunúť hranicu odchodu vysokoškolských
učiteľov do dôchodku z doterajších 65 rokov na 70 rokov v pripravovanej poslaneckej novele
zákona o vysokých školách. Okrem úradujúceho prezidenta SRK sa zasadnutia s prestávkami
zúčastnil aj vedúci služobného úradu Ministerstva školstva SR z poverenia podpredsedu vlády
a ministra školstva SR Jána Mikolaja. Vedúci služobného úradu František Schlosser vystúpil
v rozpravách v bodoch 7 a 9.
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K bodu 2
Uznesenie 50.2.1
a) 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).
b) 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 nepriznať právo 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 vysokých škôl uskutočňovať študijné programy na základe
hodnotiacich správ predložených príslušnými stálymi pracovnými skupinami a v súlade s čl. 6
platného štatútu AK prerušuje rokovanie k týmto žiadostiam: (pozri prílohu k uzneseniu).

Uznesenie 50.2.2
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 50.2.3
Akreditačná komisia na základe podnetov z vysokých škôl po ukončení komplexných
akreditácií odsúhlasila opravy v názvoch študijných programov v prílohách k uzneseniam
č. 46.6.2 na Prešovskej univerzite v Prešove a k uzneseniu AK č. 43.8.2 na Technickej
univerzite vo Zvolene takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 3
Uznesenie 50.3.1
a) 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).
b) 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 na základe hodnotiacich správ predložených príslušnými stálymi
pracovnými skupinami a v súlade s čl. 6 platného štatútu AK prerušuje rokovanie k týmto
žiadostiam: (pozri prílohu k uzneseniu).
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K bodu 4
Uznesenie 50.4.1
Akreditačná komisia posúdila žiadosť Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave o zriadenie
Fakulty sociálnych a politických vied č. 229_09/AK a podľa § 82 ods. 2 písm. d) platného
zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. vyjadruje nesúhlas s jej zriadením. Nesúhlasné
vyjadrenie komisie sa opiera o skutočnosť, že vysoká škola nedostatočne odôvodnila potrebu
zriadenia novej fakulty a pre realizáciu vzdelávania v plánovaných študijných programoch sú
dostatočne vytvorené podmienky aj na v súčasnosti jestvujúcej Filozofickej fakulte UCM, kde
sú pre dva z troch navrhovaných študijných programoch v súčasnosti priznané práva (pozri
prílohu k uzneseniu).

K bodu 5
Uznesenie 50.5.1
Akreditačná komisia sa zaoberala žiadosťou ministra školstva (č. 25_10/AK) a na základe
predloženého stanoviska stálej pracovnej skupiny pre oblasť výskumu 4 Umenie (príloha
k uzneseniu) konštatuje, že navrhované personálne zabezpečenie z pohľadu pracovného
pomeru, počtu a štruktúry vysokoškolských učiteľov je v prípade posudzovania projektu
zriadenia súkromnej vysokej školy „Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská
Štiavnica, s.r.o.“ postačujúce a zodpovedajúce na zabezpečenie predmetov v obidvoch
bakalárskych študijných programoch hudobná teória a interpretácia a hudobná teória
a tvorba, ku ktorým sa Akreditačná komisia vyjadrila už na svojom 46. zasadnutí.

Uznesenie 50.5.2
a) Akreditačná komisia sa zaoberala žiadosťou ministra školstva (č. 24_10/AK) a na základe
predloženého stanoviska stálej pracovnej skupiny pre oblasť výskumu 8 Ekonómia a
manažment (príloha k uzneseniu) konštatuje, že právnická osoba UNICENTER
INTERNATIONAL, a. s., ktorej projekt na zriadenie súkromnej vysokej školy posudzovala
komisia na svojom 48. zasadnutí, predložila potrebné doklady pre osobu garanta prof.
Raphaela Breidenbacha v študijnom programe 2. stupňa kúpeľníctvo a hotelierstvo, aby
mohla konštatovať na 48. zasadnutí, že spĺňa kvalifikačné požiadavky na garantovanie
predmetného študijného programu.
b) Akreditačná komisia sa zaoberala žiadosťou generálneho riaditeľa sekcie vysokých škôl
(č. 38_10/AK) a na základe predloženého stanoviska (príloha k uzneseniu) konštatuje, že
názvy študijných programov právnickej osoby UNICENTER INTERNATIONAL, a. s., ktorej
projekt na zriadenie súkromnej vysokej školy posudzovala komisia na svojom 48. zasadnutí,
boli v podkladoch postúpených z MŠ SR, CR – kúpeľníctvo a hotelierstvo (bakalársky
študijný program) a manažment kúpeľníctva a hotelierstva (magisterský študijný program).
Komisia na svojom 48. zasadnutí odsúhlasila predmetné študijné programy s názvom
kúpeľníctvo a hotelierstvo, pričom postupovala v súlade s ustanovením § 51 ods. 6 zákona
o vysokých školách č. 131/2002 Z. z., v ktorého zmysle názov študijného programu sa
odvodzuje spravidla od názvu zodpovedajúceho študijného odboru.
c) Akreditačná komisia sa zaoberala listom ministra zdravotníctva (č. 17_10/AK) a
konštatovala, že predmetné študijné programy boli predložené na akreditáciu v študijnom
odbore 8.1.1. cestovný ruch, ktorý nepatrí do oblasti zdravotníckych vied a absolventi
nenadobúdajú ich absolvovaním spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania podľa
osobitného predpisu. Z uvedeného dôvodu pre predmetné študijné programy sa nevyžaduje
stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR určené v § 83 ods. 13 zákona o vysokých školách.
(stanovisko stálej pracovnej skupiny pre oblasť výskumu 8 Ekonómia a manažment je v
prílohe k uzneseniu).
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K bodu 6
Uznesenie 50.6.1
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 a akceptuje zmeny garantov v študijných programoch takto:
(pozri prílohu k uzneseniu.

K bodu 7
Uznesenie 50.7.1
Akreditačná komisia berie na vedomie list ministra školstva (č. 15_10/AK), ktorým oznamuje
skončenie komplexnej akreditácie v súlade s § 84 ods. 5 zákona o vysokých školách na
ďalších 7 vysokých školách a ukladá kancelárii Akreditačnej komisie zverejniť materiál na
internetovej stránke AK takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

7.2.1 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB)
(list ministra č. 34_10/AK)
V súlade s § 85 ods. 2 zákona o vysokých školách minister školstva postúpil Akreditačnej
komisii správu univerzitnej verejnej vysokej školy - Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici - 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 rektorky vysokej školy prof.
PhDr. Beaty Kosovej, CSc. na rokovanie, na ktorom podrobne odôvodnila prijaté opatrenia na
dosiahnutie splnenia kritéria KZU-6. Zasadnutia sa zúčastnil aj prorektor UMB prof. Stanislav
Holec. Po rozsiahlej diskusii rektorky UMB s členmi komisie Akreditačná komisia prijala
uznesenie 50.7.2.1 s počtom hlasov 16 z 18 členov komisie prítomných na hlasovaní.

Uznesenie 50.7.2.1
Akreditačná komisia konštatuje, že Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 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 Univerzitu Mateja
Bela v Banskej Bystrici 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.

7.2.2 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF)
(list ministra č.36_10/AK)
V súlade s § 85 ods. 2 zákona o vysokých školách minister školstva postúpil Akreditačnej
komisii správu univerzitnej verejnej vysokej školy – Univerzity Konštantína Filozofa 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 prof.
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RNDr. Libora Vozára, CSc. na rokovanie, na ktorom podrobne odôvodnil prijaté opatrenia na
dosiahnutie splnenia kritéria KZU-6. V rámci diskusie s členmi komisie rektor UKF
odpovedal najmä na otázku, ako sa vysokej škole podarilo v takom krátkom čase dosiahnuť
požadovaný pomer vysokoškolských učiteľov k počtu študentov 1. a 2. stupňa. Po podnetnej
diskusii rektora UKF s členmi komisie, Akreditačná komisia prijala uznesenie 50.7.2.2
s počtom hlasov 16 z 18 členov komisie prítomných na hlasovaní.

Uznesenie 50.7.2.2
Akreditačná komisia konštatuje, že Univerzita Konštantína Filozofa 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 Univerzitu
Konštantína Filozofa 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.

7.2.3 Ekonomická univerzita v Bratislave (EU)
(list ministra č.35_10/AK)
V súlade s § 85 ods. 2 zákona o vysokých školách minister školstva postúpil Akreditačnej
komisii správu univerzitnej verejnej vysokej školy – Ekonomickej univerzity v Bratislave 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 prof.
Ing. Rudolfa Siváka, CSc. na rokovanie, na ktorom podrobne odôvodnil prijaté opatrenia na
dosiahnutie splnenia kritéria KZU-6. Prerokovania sa zúčastnili aj prorektori EU prof.
Dagmar Lesáková a doc. Ľubomír Strieška. V rámci diskusie odzneli aj zo strany členov AK
pozitívne hodnotenia na EU, ktorá viaceré odporúčania komisie z komplexnej akreditácie na
zlepšenie činnosti EU začala razantne napĺňať, za výraznej podpory rektora. Po rozsiahlej a
podnetnej diskusii Akreditačná komisia prijala uznesenie 50.7.2.3 s počtom hlasov 18 z 18
členov komisie prítomných na hlasovaní.

Uznesenie 50.7.2.3
Akreditačná komisia konštatuje, že Ekonomická univerzita v Bratislave 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 Ekonomickú
univerzitu v Bratislave 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.
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7.2.4 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
v Bratislave, n. o. (VŠZaSP)
(list ministra školstva č. 223_09/AK, pokračovanie rokovania zo 49. zasadnutia AK)
Rokovanie k tomuto bodu bolo rozdelené do troch častí, vzhľadom na skutočnosť, že
Akreditačnej komisii v súvislosti s komplexnou akreditáciou VŠZaSP boli v priebehu januára
2010 postúpené viaceré podnety. Predmetnými podnetmi sa Akreditačná komisia zaoberala a
prijala k nim nasledujúce uznesenia:

Uznesenie 50.7.2.4a
Akreditačná komisia sa zaoberala listom, ktorý jej zaslal Úrad vlády Slovenskej republiky (č.
20_10/AK) a obsahoval sťažnosť a podnety bývalého rektora VŠZaSP prof. Vladimíra
Krčméryho na prešetrenie osemnásobného porušenia zákona o vysokých školách.
Akreditačná komisia preverila skutočnosti uvedené v bode 1. a 2. sťažnosti a podnetov
z VŠZaSP so skutkovým stavom, aký bol v čase podávania žiadosti VŠZaSP o komplexnú
akreditáciu a poveruje predsedu komisie, aby o výsledku preverenia písomne informoval prof.
Vladimíra Krčméryho v súlade s usmernením uvedeným v liste z úradu vlády.

Uznesenie 50.7.2.4b
Akreditačná komisia sa zaoberala požiadavkou (č. 32_10/AK) predsedníčky Výboru pre
vzdelanie, mládež, vedu a šport Národnej rady Slovenskej republiky Tatiany Rosovej
o poskytnutie stanoviska k skutočnostiam, ktoré boli uvedené v prílohe k jej listu a boli
zaslané do NR SR bývalým rektorom VŠZaSP prof. Vladimírom Krčmérym.
Vzhľadom na skutočnosť, že ide o identický materiál s prílohou k listu z úradu vlády č.
20_10/AK, Akreditačná komisia poveruje predsedu komisie zaslaním kópie písomnej
informácie z uznesenia 50.7.2.4a aj Výboru pre vzdelanie, mládež, vedu a šport Národnej
rady Slovenskej republiky.

Uznesenie 50.7.2.4c
Akreditačná komisia v nadväznosti na uznesenie 49.5.2.3 zo 49. zasadnutia vyhodnotila
atribút výstupov v rámci komplexnej akreditácie VŠZaSP na základe nanovo predložených
podkladov a konštatuje, že Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
v Bratislave, n. o. spĺňa podľa Kritérií MŠ SR používaných pri vyjadrovaní sa o zaradení
vysokej školy kritérium KZU-1 až KZU-5 a nespĺňa kritérium KZU-6, ani KZV-3 a spĺňa
kritérium KZO-3.
S týmto výsledkom Akreditačná komisia odporúča oboznámiť vedenie VŠZaSP a prizvať
ich na najbližšie zasadnutie na prerokovanie týchto záverov.
Z 19 prítomných členov komisie za uznesenie hlasovalo 14 členov komisie.

Uznesenie 50.7.3
Akreditačná komisia v súlade s § 83 ods. 9 zákona o vysokých školách zabezpečila overenie
výsledkov opatrení, ktoré prijali vysoké školy na odstránenie nedostatkov, pre ktoré mali
pozastavenú platnosť priznaných práv v dotknutých študijných programoch a konštatuje, že
príslušné vysoké školy v súčasnosti spĺňajú požadované kritériá. Z uvedeného dôvodu
navrhuje ministerstvu školstva obnoviť platnosť priznaných práv a priznať spôsobilosť
takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
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K bodu 8
Uznesenie 50.8.1
Akreditačná komisia posúdila žiadosť Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach č.
156_08/AK a v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) platného zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách vyjadruje súhlas so zmenou v sústave študijných odborov zaradením 3. stupňa v
študijnom odbore 3.1.7. verejná politika a verejná správa vrátane zmeny opisu dotknutého
študijného odboru, ktorý tvorí prílohu k tomuto uzneseniu.

Uznesenie 50.8.2
Akreditačná komisia posúdila žiadosť generálneho riaditeľa sekcie vysokých škôl MŠ SR č.
254_09/AK a v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) platného zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách vyjadruje súhlas so zmenou v sústave študijných odborov, t.j. so zmenou opisu
študijného odboru 3.4.7. trestné právo tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu.

K bodu 9
Uznesenie 50.9.1
a) Akreditačná komisia sa oboznámila s informáciami a prehľadom o poskytovaní
vysokoškolského vzdelávania vysokými školami mimo sídla fakulty alebo vysokej školy,
ktoré predniesol predseda komisie (pozri prílohu k uzneseniu).
b) Akreditačná komisia v tejto súvislosti poveruje predsedov stálych pracovných skupín
preveriť v materiáli uvedenom v písmene a) uvádzané miesta pôsobenia vysokých škôl vo
vzťahu k akreditáciám príslušných činností na vysokých školách a so zisteniami oboznámiť
členov komisie na najbližšom zasadnutí (pozri prílohu k uzneseniu).

Uznesenie 50.9.2
Akreditačná komisia, poradný orgán vlády Slovenskej republiky, nie je orgánom verejnej
správy a vykonáva svoju pôsobnosť priamo zo zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
(§ 81 a násl.). Medzi základné úlohy a poslanie AK je v zmysle § 82 sledovať, posudzovať
a nezávisle hodnotiť kvalitu vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej
činnosti vysokých škôl a napomáhať jej zvyšovanie. Komplexne posudzuje podmienky,
v ktorých sa tieto činnosti na jednotlivých vysokých školách uskutočňujú. Okrem toho
v zmysle § 82 ods. 4 zákona o vysokých školách je AK oprávnená pri plnení svojich úloh
požadovať okrem iného aj od vysokých škôl podklady a súčinnosť, ktoré sú nevyhnutné na jej
činnosť.
Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že AK, resp. jej členovia majú právo vyplývajúce
priamo zo zákona o vysokých školách osobne navštíviť kedykoľvek, ktorúkoľvek vysokú
školu a jej fakulty, či pracoviská vrátane tzv. pobočiek a na mieste zisťovať aká je úroveň
činností vysokej školy a požadovať od vysokých škôl podklady, ktoré súvisia s otázkami,
ktoré majú alebo môžu mať vplyv na akreditáciu ich študijných programov.
Akreditačná komisia zdôrazňuje, že vykonávanie takejto jej pôsobnosti na vysokých
školách nie je kontrolou v zmysle zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe, a preto
nemožno túto normu na jej činnosť aplikovať.
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K bodu 10
10.1a Zmeny v pracovných skupinách

Uznesenie 50.10.1a
Akreditačná komisia schválila v súlade s čl. 7 ods. 5 platného štatútu AK vymenovanie
nových členov v stálych pracovných skupinách a jedno ukončenie členstva takto: (pozri
prílohu k uzneseniu).
10.1b Zriadenie dočasnej pracovnej skupiny - návrh na zmenu opisu študijného odboru
5.2.57. kvalita produkcie (žiadosť č. 40_10/AK)

Uznesenie 50.10.1b
Akreditačná komisia poverila stálu pracovnú skupinu pre oblasť výskumu 11 Metalurgické
a montánne vedy s predsedom J. Mihokom vypracovať do najbližšieho zasadnutia
stanovisko k žiadosti Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach na zmenu opisu
študijného odboru 5.2.57. kvalita produkcie.
10.1c Zriadenie dočasnej pracovnej skupiny – návrh na zriadenie Fakulty politiky a
verejnej správy Vysokej školy v Sládkovičove (č. žiadosti 23_10/AK)

Uznesenie 50.10.1c
Akreditačná komisia sa zaoberala žiadosťou rektora Vysokej školy v Sládkovičove o
vyjadrenie k zriadeniu novej fakulty vysokej školy. Vzhľadom na skutočnosť, že vysoká škola
už fakultu zriadila k 1. 9. 2009, Akreditačná komisia konštatuje, že predmetná žiadosť
vysokej školy nemá právnu relevanciu a komisii nevyplýva už povinnosť sa k nej dodatočne
vyjadrovať.
Akreditačná komisia dáva do pozornosti Vysokej škole v Sládkovičove skutočnosť, že je
potrebné predložiť žiadosti na akreditáciu študijných programov, ktoré sa majú na
novovzniknutej fakulte realizovať a bez ktorej fakulta nemôže uskutočňovať študijné
programy.
10.2 Nevybavené žiadosti
Členovia komisie boli oboznámení s prehľadom nevybavených žiadostí a vyzvaní na
dodržiavanie lehôt na spracovanie pridelených žiadosti v súlade so štatútom AK.
10.3 Informácie predsedu AK o uskutočnených rokovaniach, informácia KAK

Uznesenie 50.10.3
Akreditačná komisia odsúhlasila materiál (príloha k uzneseniu) predložený tajomníčkou AK
o podkladoch, ktoré je potrebné zo strany vysokých škôl dokladať k žiadostiam o akreditáciu
jednotlivých činností ako aj v súvislosti s novými postupmi, ktoré sa aplikujú po
komplexných akreditáciách (pozastavenie práv, odňatie práv a iné). Akreditačná komisia
súhlasí, aby bol materiál zaslaný vysokým školám a zverejnený na internetovej stránke AK
ako informácia pre žiadateľov o akreditáciu činnosti vysokých škôl.
10.4 Informácia o odsúhlasení Správy o činnosti AK (predseda AK)

Uznesenie 50.10.4
Akreditačná komisia schválila elektronicky 11. 2. 2010 Správu o činnosti Akreditačnej
komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky, za obdobie od 29. 9. 2007 do 31. 12.
2009 s prílohami (pozri prílohu k uzneseniu). Predseda AK správu predložil ministrovi
školstva v súlade so štatútom AK 13. 2. 2010 so žiadosťou predložiť správu vláde Slovenskej
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republiky na prerokovanie. Akreditačná komisia ďalej ukladá kancelárii AK zverejniť text
správy s prílohami na internetovej stránke AK.
10.5. Iné

Uznesenie 50.10.5
a) Akreditačná komisia vzala na vedomie informácie poverených predsedov stálych
pracovných skupín ako aj niektorých členov AK, ktorí mali na základe listu ministra školstva
(č. 216_09/AK) posúdiť potrebu iniciovať na príslušných vysokých školách akreditáciu
uskutočňovania habilitačných konaní a vymenúvacích konaní. Súčasne poveruje predsedu
komisie, aby o výsledkoch informoval ministra školstva.
b) Akreditačná komisia poverila členov komisie P. Vojčíka a J. Beňu vypracovaním odpovede
na list zastupujúceho rektora VŠZaSP, ktorý bol predsedovi komisie doručený 1. 2. 2010.
Termín na vypracovanie odpovede je 25. 2. 2010.
Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK

Schválil: 25. 2. 2010

Ľubor F i š e r a , v . r .
predseda Akreditačnej komisie
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