Zápis
z mimoriadneho 52. zasadnutia
Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného 8. júna 2010 v Bratislave
___________________________________________________________________________
Účasť
1. Členovia AK
prítomní: J. Beňa, S. Biskupič, L. Bukovský, Ľ. Fišera, J. Horváth, I. Hyben, J. Jarab,
M. Líška, J. Mihok, J. Michalík, J. Škvarenina, J. Šteňo, J. Uhrík, J. Vilček,
P. Vincúr, T. Žilka.
neprítomní: M. Čorba, Ľ. Jančoková, P. Mikulecký, M. Novák, P. Vojčík.
2. Hostia
František Schlosser – vedúci služobného úradu MŠ SR
Libor Vozár – 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. Overovanie výsledkov opatrení podľa § 83 ods. 9 – študijné programy
4. Overovanie výsledkov opatrení podľa § 85 ods. 2 – začleňovanie vysokých škôl
4.1 Prešovská univerzita v Prešove (číslo žiadosti 219_10/AK, predkladá T. Žilka)
4.2 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (číslo žiadosti 209_10/AK, predkladá
S. Biskupič)
5. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 11 – zmeny oznámené vysokými školami
(§ 3 ods. 10 nar. vlády o AK)
6. Rozličné

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:
• namiesto pôvodného bodu 3 sa zaraďuje nový bod, s obsahom uvedeným v programe,
• za bod 4 sa zaraďuje bod 5,
• pôvodný bod 5 sa mení na bod 6.
Zasadnutie pokračovalo podľa odsúhlaseného programu kontrolou uznesení. Tajomníčka
Akreditačnej komisie konštatovala, že všetky uznesenia s termínmi k 51. a mimoriadnemu
52. zasadnutiu boli splnené okrem uznesenia 51.8.1, ktoré sa plní priebežne.
Vedúci služobného úradu a prezident SRK sa zúčastnili časti rokovania. Nový prezident SRK
prof. Libor Vozár vo svojom krátkom vystúpení stručne oboznámil členov komisie
s výsledkami volieb v SRK a vyjadril presvedčenie, že doterajšia dobrá spolupráca
s Akreditačnou komisiou bude pokračovať.

K bodu 2
Uznesenie 52.2.1
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 vysokej školy uskutočňovať študijný program a podľa § 83 ods.
9 citovaného zákona odporúča ministerstvu školstva zamietnuť žiadosť o priznanie práv v
príslušnom študijnom programe takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 3
Uznesenie 52.3.1
Akreditačná komisia v súlade s § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
zabezpečila overenie výsledkov opatrení prijatých vysokou školou na odstránenie
nedostatkov, pre ktoré mala pozastavenú platnosť priznaných práv v dotknutých študijných
programoch.
Akreditačná komisia konštatuje, že príslušná vysoká škola v súčasnosti spĺňa požadované
kritériá a navrhuje ministerstvu školstva obnoviť platnosť priznaných práv a priznať
spôsobilosť takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 4
Uznesenie 52.4.1
4.1 Prešovská univerzita v Prešove (PU PO)
(list ministra č. 219_10/AK)
V súlade s § 85 ods. 2 zákona o vysokých školách minister školstva postúpil Akreditačnej
komisii správu Prešovskej univerzity v Prešove, univerzitnej verejnej vysokej školy,
o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov, ktoré viedli k nesplneniu kritérií KZU-2,
KZU-5 a KZU-6 na začlenenie uvedenej vysokej školy medzi univerzitné vysoké školy počas
komplexnej akreditácie. Akreditačná komisia zabezpečila overenie výsledku opatrení
kontrolou na vysokej škole. Členovia Akreditačnej komisie T. Žilka a P. Vojčík z príslušnej
kontroly vypracovali správu, ktorá bola predmetom rokovania, ktorého sa zúčastnil rektor PU
PO prof. RNDr. René Matlovič, PhD. Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil aj prorektor PU
PO prof. PhDr. Peter Konya, PhD. Po krátkej diskusii členov komisie so zástupcami vysokej
školy, Akreditačná komisia prijala uznesenie 52.4.1. Zo 16 členov komisie prítomných na
hlasovaní za predmetné uznesenie hlasovalo 14 členov.

Uznesenie 52.4.1
Akreditačná komisia konštatuje, že Prešovská univerzita v Prešove 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 kritériá KZU-2, KZU-5
a KZU-6 (príloha k uzneseniu) na začlenenie medzi univerzitné vysoké školy.
Akreditačná komisia na základe týchto skutočností navrhuje začleniť Prešovskú univerzitu
v Prešove 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.
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4.2 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (SZU)
(list ministra č. 209_10/AK)
V súlade s § 85 ods. 2 a 5 zákona o vysokých školách minister školstva postúpil Akreditačnej
komisii správu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, štátnej vysokej školy,
o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov, ktoré viedli k nesplneniu kritérií KZU-3,
KZU-4 a KZU-5 na začlenenie uvedenej vysokej školy medzi univerzitné vysoké školy počas
komplexnej akreditácie. Akreditačná komisia zabezpečila overenie výsledku opatrení
kontrolou na vysokej škole. Členovia Akreditačnej komisie S. Biskupič a J. Šteňo z príslušnej
kontroly vypracovali správu, ktorá bola predmetom rokovania. Na prerokovanie správy bol
prizvaný aj rektor SZU prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. Okrem rektora SZU sa rokovania
k tomuto bodu zúčastnil aj prorektor SZU doc. MUDr. Roman Kováč, CSc. Po krátkej
diskusii rektora SZU s členmi komisie Akreditačná komisia prijala uznesenie 52.4.2. Zo 16
členov komisie prítomných na hlasovaní za nižšie uvedené uznesenie hlasovalo 13 členov.

Uznesenie 52.4.2
Akreditačná komisia konštatuje, že Slovenská zdravotnícka 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 kritériá KZU-3,
KZU-5 a KZU-6 (príloha k uzneseniu) na začlenenie medzi univerzitné vysoké školy.
Akreditačná komisia na základe týchto skutočností navrhuje začleniť Slovenskú
zdravotnícku univerzitu v Bratislave 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.

K bodu 5
Uznesenie 52.5.1
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 vysokými školami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády
č. 104/2003 Z. z. v platnom znení a neakceptuje zmeny garantov v študijných programoch
takto: (pozri prílohu k uzneseniu) a poveruje predsedu Akreditačnej komisie začať s iniciáciou
akreditácie príslušnej činnosti vysokej školy.
c) 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 neakceptuje navrhnuté zmeny garantov
v doteraz priznaných právach uskutočňovať habilitačné konanie a vymenúvacie konanie
v príslušných študijných odboroch takto (pozri prílohu k uzneseniu) a poveruje predsedu
Akreditačnej komisie začať s iniciáciou akreditácie príslušnej činnosti vysokej školy.

Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK

Schválil:

Ľubor F i š e r a
predseda Akreditačnej komisie
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