Zápis
z 51. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného v dňoch 28. – 30. apríla 2010 v Donovaloch
___________________________________________________________________________
Účasť
1. Členovia AK
prítomní: J. Beňa, S. Biskupič, L. Bukovský, M. Čorba, Ľ. Fišera, J. Horváth, I. Hyben,
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.
neprítomná: Ľ. Jančoková.
2. Hostia
František Schlosser – vedúci služobného úradu MŠ SR
Ladislav Mirossay – zástupca 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. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. d) – organizačné zmeny
4.1 Zmena názvu fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií na Fakultu medicíny
Slovenskej zdravotníckej univerzity (žiadosť č. 9b_09/AK, 29. 4. 2010 o 11.00 h)
4.2 Zmena názvu Bratislavskej vysokej školy práva so sídlom v Bratislave na názov
Paneurópska vysoká škola (žiadosť č. 92_10/AK, 29. 4. 2010 o 15.00 h)
5. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 11 – zmeny oznámené vysokými školami
(§ 3 ods. 10 nar. vlády o AK)
6. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. f) – zmeny v sústave študijných odborov
6.1 Návrh na zmenu opisu študijného odboru 5.2.57. kvalita produkcie (žiadosť č.
40_10/AK Strojníckej fakulty TUKE, 29. 4. 2010 o 13.00 h)
7. Komplexná akreditácia
7.1 Oznámenie ministra o ukončení komplexných akreditácií na uvedených vysokých
školách
7.2 Overovanie výsledkov opatrení podľa § 85 ods. 2 – začleňovanie vysokých škôl
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. Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania vysokými školami v SR mimo sídla vysokej
školy, resp. sídla fakulty vrátane zahraničia – sumarizovanie informácií predsedami
stálych pracovných skupín na základe vyjadrení rektorov.
9. Rozličné
9.1 Zmeny v pracovných skupinách
• v stálych pracovných skupinách
• vymenovanie dočasnej pracovnej skupiny AK na vypracovanie postupov AK vo
vzťahu k predkladaniu hodnotiacich správ z priebežného hodnotenia kvality
poskytovaného vzdelávania (§ 87a, novela zákona o vysokých školách účinná od
1.1.2010)

•

vymenovanie dočasnej pracovnej skupiny AK na posúdenie žiadosti Žilinskej
univerzity na zmenu názvu Fakulty prírodných vied (žiadosť č. 170_10/AK)

9.2 Návrh na zmeny v Prílohe 2 Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej,
umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej
školy schválených MŠ SR 28. 2. 2006
9.3 Nevybavené žiadosti
9.4 Informácie predsedu AK
9.5 Iné
• Príprava spoločného zasadnutia Akreditačnej komisie Českej republiky
a Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, ktoré sa uskutoční počas 53.
ZAK v Spišskej Kapitule
• Návrh zasadnutí AK v druhom polroku 2010

K bodu 1
Zasadnutie otvoril a viedol predseda Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR (ďalej
len „Akreditačná komisia“ alebo „AK“), Ľ. Fišera.
Po privítaní členov AK a hostí predseda AK odovzdal slovo vedúcemu služobného úradu
prof. F. Schlosserovi. Prof. Schlosser ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí ministra školstva a
venoval sa najmä týmto okruhom problémov:
• ostatnej novele vysokoškolského zákona prijatej NR SR 27. 4. 2010, ktorá rieši
hranicu odchodu vysokoškolských učiteľov do dôchodku;
• problematike prípravy absolventov vysokých škôl študijného programu učiteľstvo
pre primárne vzdelávanie, pre ktorých bude potrebná spôsobilosť na vyučovanie
povinného predmetu cudzí jazyk už od 3.ročníka ZŠ. Táto povinnosť vyplynula
z najnovších legislatívnych zmien v oblasti základného a stredného školstva a bude
mať vplyv na zmenu opisu študijného odboru 1.1.5. predškolská a elementárna
pedagogika, v ktorom je vyššie uvedený študijný program akreditovaný;
• o stave spracovania správ z Prešovskej univerzity v Prešove (PU PO) a Slovenskej
zdravotníckej univerzity v Bratislave (SZU BA), predložených MŠ SR, v ktorých
uvádzajú prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré viedli k ich začleneniu
medzi nezačlenené vysoké školy;
• o stave spracovania správy Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne,
ktorá bola predložená MŠ SR v prípade pozastavených práv v študijných programoch
1. až 3. stupňa v študijnom programe mechatronika;
• problematike neúmerného zvýšenia počtu študijných programov doktorandského
štúdia v dennej forme so štandardnou dĺžkou 4 roky na vysokých školách po
poslednej komplexnej akreditácii s dôsledkom na zvýšený nárast potreby
financovania takýchto o rok dlhších ŠP;
• fungovania antiplagiátorského programu na sledovanie záverečných prác na
vysokých školách.
V závere svojho vystúpenia vedúci služobného úradu ocenil prácu Akreditačnej komisie
počas komplexných akreditácií a poďakoval všetkým členom AK za korektný prístup.
Súčasne požiadal komisiu, vzhľadom na fakty uvedené vo svojom príhovore vo vzťahu
k dvom vysokým školám - PU PO a SZU BA - o možnosť zvolania mimoriadneho zasadnutia
v termíne do 10. júna 2010.
Po vystúpení vedúceho služobného úradu predseda AK zhodnotil všetky aktivity komisie
od ostatného zasadnutia, ku ktorým patrilo najmä:
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•

predloženie správy o činnosti AK vláde SR prostredníctvom ministra školstva, na
ktoré nebol prizvaný žiadny zástupca komisie a nejestvuje žiadna spätná väzba, ako
boli prijaté navrhnuté opatrenia zo strany AK na zvyšovanie kvality v oblasti
výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti na vysokých školách;
• účasť predsedu AK na zasadnutí výboru pre vedu a výskum na MŠ SR, kde bol
predložený Dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej
tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl do roku 2014, pre ktorý jedným
z východiskových materiálov bola aj posledná správa o činnosti AK z januára 2010;
• problematika vzdávania sa úlohy garantovania na 5 vysokých školách so zreteľom na
zaslané podnety garantky študijného programu sociálna práca prof. T. Sedovej na
Fakulte sociálnych štúdií Vysokej školy v Sládkovičove;
• predloženie návrhu na zvolanie mimoriadneho 52. zasadnutia AK na začiatok júna
2010;
• informácia o liste, ktorý zaslal Akreditačnej komisii rektor Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o., o spôsobe vykonávania
overenia dodržiavania kritérií, za ktorých boli VŠZaSP priznané práva na habilitačné
konanie a vymenúvacie konanie v študijnom odbore ošetrovateľstvo.
Po krátkej diskusii zasadnutie pokračovalo odsúhlasením predloženého programu, ktorý 19
prítomní členovia AK prijali bez pripomienok a ďalších doplnení. Vzhľadom na priebeh
rokovania sa na tomto zasadnutí neuskutočnila kontrola uznesení a uskutoční sa na
najbližšom zasadnutí AK.

K bodu 1
Uznesenie 51.1.1
Na základe odsúhlasenia Akreditačnou komisiou a v súlade s čl. 5 ods. 3 v súčasnosti
platného štatútu AK zvoláva predseda AK mimoriadne 52. zasadnutie na 8. júna 2010 do
Bratislavy so začiatkom o 13.00 h.

Uznesenie 51.1.2
Akreditačná komisia ukladá členovi AK P. Vojčíkovi a pracovnej skupine pre oblasť
výskumu 6 Spoločenské a behaviorálne vedy zaoberať sa podnetmi garantky pre študijné
programy sociálna práca na Vysokej škole v Sládkovičove, Fakulte sociálnych štúdií T.
Sedovej a o zisteniach informovať komisiu na najbližšom zasadnutí AK.

Uznesenie 51.1.3
Akreditačná komisia poveruje člena AK P. Vojčíka vypracovať návrh odpovede na list
zaslaný Akreditačnej komisii 16. 4. 2010 rektorom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety, v Bratislave, n. o., evidovaný pod č.70_09/AK.

K bodu 2
Uznesenie 51.2.1
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
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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
predložených hodnotiacich správ predložených príslušnými stálymi pracovnými skupinami a
na základe čl. 6 platného štatútu AK prerušuje rokovanie k týmto žiadostiam: (pozri prílohu
k uzneseniu).

Uznesenie 51.2.2
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 príslušnom študijnom odbore na
uskutočňovaní doktorandského študijného programu takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

Uznesenie 51.2.3
Akreditačná komisia z vlastného podnetu opravuje v prílohe k uzneseniu č. 47.13.2 v riadku
27 názov študijného odboru 1.1.4. pedagogika pre študijný program 2. stupňa učiteľstvo pre
primárne vzdelávanie na Univerzite Konštantína Filozofa, Pedagogickej fakulte na študijný
odbor 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 3
Uznesenie 51.3.1
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 habilitačné konanie a konanie na
vymenúvanie profesorov 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 a podľa § 83 ods. 3 citovaného zákona odporúča
ministerstvu školstva nepriznať právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na
vymenúvanie profesorov takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

Uznesenie 51.3.2
Akreditačná komisia sa zaoberala listom dekana Fakulty práva Bratislavskej vysokej školy
práva (žiadosť č. 99_10/AK) k výkladu atribútu vedecký a umelecký profil vysokej školy
v kritériu KHKV – A2 Kritérií MŠ SR používaných pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy
uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov z 15. 6. 2008
a konštatovala, že do pôsobnosti Akreditačnej komisie neprináleží podávanie stanovísk
k danému problému. Z uvedeného dôvodu AK postupuje žiadosť dekana FP BVŠP na riešenie
Ministerstvu školstva SR.

K bodu 4
Uznesenie 51.4.1
Akreditačná komisia posúdila podľa § 82 ods. 2 písm. d) platného zákona o vysokých školách
č. 131/2002 Z. z. žiadosť č. 9b_09/AK Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
o zmenu názvu fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií na fakultu medicíny a
vyjadruje nesúhlas s uvedeným návrhom na zmenu názvu fakulty.
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Akreditačná komisia vzhľadom na zaužívané pomenovania obdobných fakúlt v rámci
Slovenskej republiky odporúča vysokej škole zmeniť názov fakulty zdravotníckych
špecializačných štúdií na Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v
Bratislave.

Uznesenie 51.4.2
Akreditačná komisia posúdila žiadosť č. 92_10/AK ministra školstva o vyjadrenie –
stanovisko k zmene názvu súkromnej vysokej školy Bratislavská vysoká škola práva na názov
Paneurópska vysoká škola, ktorú ministerstvu školstva predložila Bratislavská akademická
spoločnosť, n. o.
Akreditačná komisia vyjadruje súhlas s návrhom na zmenu názvu súkromnej vysokej školy
Bratislavská vysoká škola práva tak, ako ju predložila ministerstvu školstva Bratislavská
akademická spoločnosť, n. o., listom zo dňa 28. 10. 2009.

K bodu 5
Uznesenie 51.5.1
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 a akceptuje zmeny garantov v študijných programoch 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 príslušnými vysokými školami podľa § 3 ods. 10
nariadenia vlády č. 104/2003 Z. z. v platnom znení a akceptuje navrhnuté zmeny garantov v
doteraz priznaných právach uskutočňovať habilitačné konanie a vymenúvacie konanie
v príslušných študijných odboroch takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 6
Uznesenie 51.6.1
Akreditačná komisia posúdila v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) platného zákona č. 131/2002 Z.
z. o vysokých školách žiadosť č. 40_10/AK Technickej univerzity v Košiciach postúpenú AK
ministerstvom školstva a vyjadruje súhlas so zmenou v sústave študijných odborov, t. j.
zmenou opisu študijného odboru 5.2.57. kvalita produkcie v časti vymedzenie príbuzných
odborov tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 7
Uznesenie 51.7.1
Akreditačná komisia berie na vedomie list ministra školstva z 8. 3. 2010 o skončení
komplexnej akreditácie na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
v Bratislave, n. o. ku dňu 19. 3. 2010.

Uznesenie 51.7.2.1
Akreditačná komisia na základe poskytnutých informácií z MŠ SR zabezpečila v súlade
s § 47 ods. 20 platného zákona č. 131/2002 Z. z. overenie výsledku opatrení prijatých na
odstránenie nedostatkov, na ktorých základe bola VŠZaSP navrhnutá medzi odborné vysoké
školy. S opatreniami prijatými na odstránenie nedostatkov oboznámil Akreditačnú komisiu
rektor prof. MUDr. M. Karvaj, PhD.
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Uznesenie 51.7.2.2
Akreditačná komisia konštatuje, že Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
v Bratislave, n. o., prijala dostatočné opatrenie na odstránenie nedostatkov v lehote do
jedného roka od doručenia výzvy z Ministerstva školstva SR a spĺňa podmienky súčasného
začlenenia, t. j. podmienky pre nezačlenenú vysokú školu.
Za prijaté uznesenie hlasovalo všetkých 20 prítomných členov komisie.

Uznesenie 51.7.2.3
Akreditačná komisia poveruje člena AK T. Žilku vykonať v súlade s § 85 ods. 2 platného
zákona o vysokých školách kontrolu prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov návštevou
na Prešovskej univerzite v Prešove v spolupráci s kanceláriou AK a s výsledkami kontroly
oboznámiť komisiu na mimoriadnom 52. zasadnutí komisie.

Uznesenie 51.7.2.4
Akreditačná komisia poveruje člena AK S. Biskupiča v súlade s § 85 ods. 2 platného zákona
o vysokých školách vykonať kontrolu prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov
návštevou na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave v spolupráci s kanceláriou AK
a s výsledkami kontroly oboznámiť komisiu na mimoriadnom 52. zasadnutí komisie.

Uznesenie 51.7.3
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).

Uznesenie 51.7.4
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 uskutočňovať habilitačné konanie a vymenúvacie
konanie v dotknutých študijných odboroch 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).

K bodu 8
Uznesenie 51.8.1
Akreditačná komisia sa oboznámila so zisteniami príslušných predsedov stálych pracovných
skupín, ktorí preverovali na základe informácií z vysokých škôl miesta pôsobenia vysokých
škôl vo vzťahu k akreditáciám príslušných činností na vysokých školách.
Akreditačná komisia vzhľadom na zistenia osloví rektorov vysokých škôl, aby v termíne do
15. júna 2010 predložili na akreditáciu všetky tie študijné programy, ktoré poskytujú mimo
sídla vysokej školy alebo fakulty a ktoré neboli posúdené Akreditačnou komisiou.

K bodu 9
9.1 Zmeny v pracovných skupinách

Uznesenie 51.9.1
a) Akreditačná komisia schválila v súlade s čl. 7 ods. 5 platného štatútu AK vymenovanie
nových členov v stálych pracovných skupinách a ukončenie členstva takto: (pozri prílohu
k uzneseniu).
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b) Akreditačná komisia schválila v súlade s čl. 7 ods. 5 platného štatútu AK vymenovanie
členov dočasnej pracovnej skupiny (pozri prílohu k uzneseniu) na posúdenie žiadosti (č.
170_10/AK) Žilinskej univerzity v Žiline na zmenu názvu Fakulty prírodných vied na Fakultu
humanitných a matematických vied. Za predsedu dočasnej pracovnej skupiny ustanovila L.
Bukovského.
9.2 Návrh na zmeny v Prílohe 2 Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej,
umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy
schválených MŠ SR 28. 2. 2006

Uznesenie 51.9.2
Akreditačná komisia berie na vedomie podnety vysokých škôl (pozri prílohu k uzneseniu),
ktoré smerujú k zmene zaradenia niektorých študijných odborov do inej oblasti výskumu ako
je tomu v súčasnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že zaradenie študijných odborov do oblasti
výskumu ustanovujú Kritériá na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej
tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy schválených MŠ SR
28. 2. 2006 navrhovanými zmenami sa bude možné zaoberať až po ukončení prvého cyklu
komplexnej akreditácie vysokých škôl.
Akreditačná komisia poveruje predsedu AK informovať o tejto skutočnosti príslušné vysoké
školy, ktoré o takéto zmeny žiadajú.
9.3 Nevybavené žiadosti
Členovia komisie boli oboznámení s prehľadom nevybavených žiadostí a vyzvaní na
dodržiavanie lehôt na spracovanie pridelených žiadostí v súlade so štatútom AK.
9.5 Iné – Príprava spoločného zasadnutia Akreditačnej komisie ČR a Akreditačnej komisie,
poradného orgánu vlády SR

Uznesenie 51.9.5.1
Akreditačná komisia ustanovuje organizačný výbor pre prípravu spoločného zasadnutia AK
ČR a AK SR v zložení: Ľubor Fišera, Jozef Jarab, Pavol Vincúr – členovia AK, Mária
Holická – tajomníčka AK, Katarína Ľahká – kancelária AK.
Akreditačná komisia poveruje predsedu AK zaslaním pozvánky predsedníčke AK ČR.

Uznesenie 51.9.5.2
Akreditačná komisia súhlasí s účasťou P. Vojčíka a tajomníčky AK M. Holickej na
spoločnom stretnutí Ministerstva školstva SR a Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy
ČR, ktoré sa uskutoční 19.-20. mája 2010 v Telči v Českej republike. O záveroch z rokovania
budú informovať členov AK na najbližšom zasadnutí.
Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK

Schválil:

Ľubor F i š e r a
predseda Akreditačnej komisie
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