
Zápis 
z  53. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 

konaného v dňoch 28. júna – 1. júla 2010  
v Spišskej Kapitule, Spišskom Podhradí 

___________________________________________________________________________ 
 

Účasť  

1. Členovia AK 
prítomní: S. Biskupič, L. Bukovský, Ľ. Jančoková, Ľ. Fišera, 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. 

neprítomní: J. Beňa, M. Čorba, J. Horváth. 
 
2. Hostia  
František Schlosser – vedúci služobného úradu MŠ SR 
Libor Vozár – prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) 
Viktor Smieško - predseda Rady vysokých škôl (RVŠ) 
Juraj Tilesch - predseda Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) 
Katarína Stoláriková - tajomníčka Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) 
Jozef Jurkovič – riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania SVŠ MŠ SR 
Marek Gilányi – odbor vysokoškolského vzdelávania SVŠ MŠ SR 
 
Program (samostatné rokovanie AK SR) 
 
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. f) a d) – zmena v sústave študijných odborov, 

zmena názvu fakulty verejnej vysokej školy   
4.1 Rozšírenie sústavy študijných odborov o možnosť štúdia v 2. stupni v študijnom 

odbore 7.4.4. pôrodná asistencia spojene so zmenou opisu odboru 
(č. žiadosti 177_10/AK, Univerzita Komenského v Bratislave, 28. 6. 2010 o 14.30 h) 

4.2 Zmena názvu  Fakulty prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline 
(č. žiadosti 170_10/AK, Žilinská univerzita v Žiline, 1. 7. 2010 o 10.00 h) 

5. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 11 – zmeny oznámené vysokými školami  
(§ 3 ods. 10 nariadenie  vlády o AK) 

6. Overovanie výsledkov opatrení podľa § 83 ods. 9 – študijné programy  
7. Overovanie výsledkov opatrení podľa § 83 ods. 9 – habilitačné konanie a vymenúvacie 

konanie  
8. Rozličné 

8.1 Zmeny v stálych a dočasných pracovných skupinách 
8.2 Nevybavené žiadosti 
8.3 Vonkajšie hodnotenie AK 
8.4 Iné  
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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 predložil na odsúhlasenie návrh programu tak, 
ako je uvedený v zápise. Za návrh hlasovalo všetkých 16 členov AK prítomných v tom čase 
na zasadnutí. Pri kontrole uznesení sa konštatovalo splnenie všetkých uznesení, ktoré boli 
viazané na termín konania 53. ZAK. 
 

K bodu 2 
Uznesenie 53.2.1 
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 posudzovala aj spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy a na 
základe hodnotiacich správ predložených príslušnými stálymi pracovnými skupinami 
prerušuje rokovanie v súlade s čl. 6 platného štatútu AK k týmto žiadostiam: (pozri prílohu 
k uzneseniu). 

Uznesenie 53.2.2 
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). 
 

K bodu 3 
Uznesenie 53.3.1 
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 konania 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 a podľa § 83 ods. 9 citovaného zákona odporúča 
ministerstvu školstva pozastaviť právo uskutočňovať konania v príslušnom študijnom 
odbore takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 
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Uznesenie 53.3.2 
Akreditačná komisia sa oboznámila s listom ministra školstva č. 265_10/AK, ktorý jej zaslal 
ako odpoveď na list 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 za profesorov z 15. 6. 2008. 
Akreditačná komisia vzhľadom na skutočnosť, že kritériá vydáva a schvaľuje ministerstvo 
školstva, bude postupovať pri posudzovaní predmetných žiadostí z vysokých škôl v súlade 
s výkladom, ktorý jej bolo zaslaný.  
 

K bodu 4 
Uznesenie 53.4.1 
Akreditačná komisia posúdila žiadosť MŠ SR č. 177_10/AK a podľa § 82 ods. 2 písm. f) 
platného zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. a vyjadruje  súhlas s návrhom na 
zmenu v sústave študijných odborov zaradením možnosti študovať 2. stupeň v študijnom 
odbore 7.4.4. pôrodná asistencia. 
Akreditačná komisia súhlasí s doplnením doterajšieho opisu študijného odboru 7.4.4. pôrodná 
asistencia o opis 2. stupňa štúdia po doplnení príbuzných odborov (príloha k uzneseniu).  

Uznesenie 53.4.2 
Akreditačná komisia posúdila žiadosť č. 170_10/AK Žilinskej  univerzity v Žiline o zmenu 
názvu fakulty prírodných vied na fakultu humanitných a matematických vied  a podľa § 82 
ods. 2 písm. d) platného zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. nesúhlasí s uvedeným 
návrhom na zmenu názvu fakulty.  
Akreditačná komisia odporúča vysokej škole zmeniť doterajší názov fakulty prírodných vied 
na Fakultu humanitných vied Žilinskej  univerzity v Ži line so zreteľom na jej súčasné 
zameranie. 
 

K bodu 5 
Uznesenie 53.5.1 
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 53.6.1 

 a) 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). 



 4

b) 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 nespĺňajú požadované kritériá. Z uvedeného dôvodu 
navrhuje ministerstvu školstva odňať priznané práva v týchto študijných programoch: (pozri 
prílohu k uzneseniu). 
 

K bodu 7 
Uznesenie 53.7.1 
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 po komplexnej akreditácii (pozri prílohu 
k uzneseniu). 
Vzhľadom na usmernenie v liste ministra školstva č. 265_10/AK k výkladu kritéria KHKV-
A2 poveruje príslušných predsedov stálych pracovných skupín dopracovať predložené správy 
o overení prijatých opatrení tak, aby boli v súlade s týmto výkladom. Doplnené správy podľa 
vzoru „Hodnotenie oblasti výskumu“ v hodnotiacich správach z komplexných akreditácií 
predložia predsedovia na odsúhlasenie na  najbližšom zasadnutí. 
 

K bodu 8 
8.1 Zmeny v pracovných skupinách  

Uznesenie 53.8.1 
Akreditačná komisia schválila v súlade s čl. 7 ods. 5 platného štatútu AK vymenovanie za 
nového člena a ukončenie členstva v stálych pracovných skupinách takto: (pozri prílohu 
k uzneseniu). 
 
8.2 Nevybavené žiadosti  
Kancelária AK oboznámila členov AK s prehľadom nevybavených žiadostí a opätovne 
vyzvala členov AK na dodržiavanie lehôt na spracovanie pridelených žiadostí v súlade so 
štatútom AK. 
 
8.3. Vonkajšie hodnotenie AK 
Akreditačná komisia vzala na vedomie postup vonkajšieho hodnotenia komisie, ktoré 
zabezpečuje MŠ SR. Hlavná činnosť hodnotiaceho grémia by mala prebiehať počas mesiaca 
august 2010. Správa z vonkajšieho hodnotenia AK by mala byť zaslaná do ENQA v priebehu 
septembra 2010.  
 
8.4 Iné  

Uznesenie 53.8.4a 
Akreditačná komisia sa zaoberala žiadosťou rektora UK č. 229_10/AK a schválila v súlade s 
§ 87a platného zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. Pravidlá priebežného hodnotenia 
kvality poskytovaného vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave (v4.1 z 8.4.2010 – 
po KR 7.-9.4.2010) ako metodiku zostavenia hodnotiacej správy (čl. 4 Smernice UK platnej 
a účinnej od 1. 5. 2010). 
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Uznesenie 53.8.4b 
Akreditačná komisia prerokovala žiadosť č. 263_10/AK Stredoeurópskej vysokej školy 
v Skalici o posunutie termínu začiatku komplexnej akreditácie a vyjadruje súhlas s návrhom 
vysokej školy, t.j. začiatok komplexnej akreditácie na predmetnej vysokej škole sa posúva 
z pôvodne stanoveného termínu 1. augusta 2010 na 1. január 2011. 
Akreditačná komisia poveruje kanceláriu AK uskutočniť túto zmenu na internetovej stránke 
AK.   
 

Uznesenie 53.8.4c 
Akreditačná komisia ustanovila termíny a miesta konania zasadnutí v druhom polroku 2010 
takto:  

20. septembra 2010 sa uskutoční v Bratislave mimoriadne 54. zasadnutie AK  
20. - 22. októbra 2010 sa uskutoční v Novom Smokovci riadne 55. zasadnutie AK.  

 
 
Priebeh a závery spoločného zasadnutia Akreditačnej komisie ČR a Akreditačnej komisie, 
poradného orgánu  vlády SR 
 
Počas 53. zasadnutia Akreditačnej komisie sa uskutočnilo aj plánované spoločné rokovanie 
Akreditačnej komisie Českej republiky (ďalej aj „AK ČR“) a Akreditačnej komisie, 
poradného orgánu vlády SR (ďalej aj „AK SR“). Rokovanie prebiehalo podľa vopred 
dohodnutého programu, ktorý obsahoval štyri nosné témy:  
 
I. Príprava a priebeh komplexnej akreditácie vysokých škôl v SR (P. Vincúr) 
 
II. Výmena informácií o uskutočňovaní študijných programov (odborov v ČR) mimo 

sídla vysokej školy (členovia AK) 
 
III. Registre personálneho zabezpečenia študijných programov s dôrazom na ich 

garantovanie (predsedovia komisii) 
 
IV. Harmonizácia kritérií na posudzovanie priznania práv uskutočňovať habilitačné 

konanie a vymenúvacie konanie pre jednotlivé študijné odbory 
 
Ku každej téme bola bohatá diskusia, v ktorej okrem členov AK ČR a AK SR mali možnosť 
vystúpiť aj prítomní hostia, prezident SRK prof. Libor Vozár a zástupca MŠ SR Mgr. Jozef 
Jurkovič, ktorí vniesli do diskutovaných tém pohľad zo strany žiadateľov o akreditáciu 
jednotlivých činnosti ako aj pohľad ústredného orgánu štátnej správy či už na legislatívne  
procesy, otázky financovania vysokoškolského vzdelávania a iné.  
Zo strany členov AK SR a AK ČR viackrát odznelo, že vzhľadom na dlhodobý vývoj 
vysokého školstva v spoločnom československom štáte, mnohé otázky a problémy zostávajú 
spoločné v obidvoch krajinách a preto sa ukazuje ako veľmi potrebné organizovať takéto 
stretnutia najmenej raz za dva roky.  
Po trojdňovom rokovaní obidve akreditačné komisie prijali nasledujúce spoločné závery: 
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Závery zo spoločného rokovania  
Akredita čnej komisie Českej republiky a Akreditačnej komisie, poradného orgánu 

vlády Slovenskej republiky 
(28. júna – 1. júla 2010, Spišská Kapitula) 

 
1. Akreditačné komisie sa dohodli na spolupráci pri hodnotení a overovaní spôsobilosti 

uskutočňovať vysokoškolské vzdelávanie v študijných programoch, resp. študijných 
odboroch, ktoré sa realizujú vysokými školami so sídlom v Slovenskej republike na území 
Českej republiky a vysokými školami so sídlom v  Českej republike na území Slovenskej 
republiky. 
Spolupráca bude prebiehať najmä spôsobom,  pri ktorom sa vymenujú za členov príslušných 
pracovných skupín aj zástupcovia partnerskej akreditačnej komisie. 
 

2. Obidve akreditačné komisie považujú za nevyhnutné, pre skúmanie personálneho 
zabezpečenia študijných programov, resp. študijných odborov,  výmenu informácii 
o garantoch a vyučujúcich v jednotlivých   študijných programoch, resp. študijných odboroch. 
Vítajú skutočnosť, že v obidvoch krajinách sú už zriadené registre garantov a vyučujúcich. 
Predpokladom výmeny informácií je objasnenie právnych možností takýchto výmen najmä 
s ohľadom na ochranu osobných údajov. 
 

3. Obidve komisie považujú za dôležité dosiahnuť porovnateľnú kvalitu doktorandského štúdia, 
habilitačného konania a vymenúvacieho konania, aby nemohli byť spochybňované ich 
uskutočňovania v jednej alebo druhej krajine. 

 
Akreditačné komisie sa dohodli, že vo vybraných študijných programoch a študijných 
odboroch pri hodnotení a overovaní spôsobilosti doktorandského štúdia, habilitačného 
konania a vymenúvacieho konania sa budú vytvárať spoločné pracovné skupiny.  
 
Obidve akreditačné komisie sú presvedčené, že takáto spolupráca napomôže zvyšovaniu 
kvality vysokoškolského vzdelávania v obidvoch krajinách  a zároveň považujú za potrebné 
minimálne raz za dva roky vyhodnotiť dosiahnuté výsledky.  

 

 
Uvedené závery po dohode predsedov obidvoch akreditačných komisii budú v  českej verzii 
ako aj v slovenskej verzii zverejnené na internetových stránkach akreditačných komisií.  
 
Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK 
 
 
 
Schválil:       Ľubor  F i š e r a   

predseda Akreditačnej komisie 


