
Zápis 
z mimoriadneho 54. zasadnutia Akreditačnej komisie,  

poradného orgánu vlády SR, 
konaného 20. septembra 2010 v Bratislave 

______________________________________________________________________ 
 

Účasť 

1. Členovia AK 
prítomní: J. Beňa, S. Biskupič, L. Čarný, Ľ. Fišera, M. Gbúrová, J. Horváth, I. 

Hyben, J. Jarab, M. Líška, J. Michalík, M. Novák, M. Pol, G. Porubská, 
R. Schronk, J. Škvarenina, J. Šteňo, J. Uhrík, J. Vilček, P. Vincúr, T. 
Žilka. 

neprítomný: J. Mihok. 
 
2. Hostia  
 
Peter Plavčan – generálny riaditeľ odboru sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ 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 ŠRVŠ 
Zuzana Brčáková – odbor vysokoškolského vzdelávania MŠVVaŠ SR  
 

Program 
 
1. Otvorenie, privítanie nových členov AK  
2. Organizačné zmeny  

• Ustanovenie predsedov stálych pracovných skupín podľa oblastí výskumu, 
zmeny v stálych pracovných skupinách AK 

3. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) a b) zákona o VŠ - študijné programy 
4. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. c) zákona o VŠ – habilitačné konanie 

a vymenúvacie konanie  
5. Oznámenia vysokých škôl podľa § 3 ods. 10 nar. vlády o AK – zmeny garantov  
6. Komplexná akreditácia podľa § 84 - ustanovenie dočasných pracovných skupín 

a) Vysoká škola v Sládkovičove (č. ž. 314_10/AK) 
b) Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM v Prešove (č. ž. 319_10/AK) 

7. Správy o výsledku opatrení prijatých podľa § 85 ods. 2 - ustanovenie dočasných 
pracovných skupín na overovanie výsledkov pre 
a) Vysokú školu múzických umení v Bratislave  (č. ž. 289_10/AK) 
b) Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave  (č. ž. 290_10/AK) 
c) Katolícku univerzitu v Ružomberku (č. ž. 291_10/AK) 
d) Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy (č. ž. 292_10/AK) 
e) Trnavskú univerzitu v Trnave (č. ž. 295_10/AK) 

7a. Správa o výsledku opatrení prijatých podľa § 83 ods. 9 zákona – študijné programy  
7b.  Správa o výsledku opatrení prijatých podľa § 83 ods. 9 zákona – habilitačné 

konanie a vymenúvacie konanie  
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8. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. d) a § 47b ods. 2 písm. a) - ustanovenie 
dočasných pracovných skupín 
a) Zmena názvu Fakulty zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove (č. ž. 

293_10/AK) 
b) Zriadenie Fakulty technologického manažmentu a dizajnu Vysokej školy v 

Sládkovičove so sídlom v Prievidzi (č. ž. 318_10/AK) 
c) Zriadenie Fakulty podnikania a manažmentu Vysokej školy v Sládkovičove (č. 

ž. 356_10/AK) 
9. Rozličné 
 

K bodu 1 
Zasadnutie otvoril predseda Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR (ďalej 
len „Akreditačná komisia“ alebo „AK“), Ľ. Fišera.  
Na začiatku  privítal piatich nových členov Akreditačnej komisie, ktorých vymenovala 
do tejto funkcie vláda SR na základe uznesenia č. 373 z 9. júna 2010 s účinnosťou od 1. 
9. 2010. Novými členmi Akreditačnej komisie v prvom funkčnom období sa od 1. 9. 
2010 stali: 
prof. Ladislav Čarný, akad. maliar,  
prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.,  
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.,  
prof. PhDr. Gabriela Porubská, CSc., 
prof. JUDr. Robert Schronk, CSc. a 
do druhého funkčného obdobia vymenovala doterajších členov AK 
prof. Ing. Júliusa Horvátha, CSc. a 
prof. Ing. Jozefa Mihoka, CSc. 
Zasadnutie pokračovalo hlasovaním o programe, ktorý bol odsúhlasený so všetkými 
navrhnutými zmenami. Na časti zasadnutia sa zúčastnili aj zástupcovia MŠVVaŠ ako aj 
zástupcovia reprezentácie vysokých škôl. Všetci využili možnosť vystúpiť na zasadnutí.  
Zástupca MŠVVaŠ SR, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Peter Plavčan, 
ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí ministra školstva a zaželal všetkým členom komisie 
úspešné rokovanie.  
Prezident SRK Libor Vozár informoval členov AK o zmene sídla SRK, vydávaní 
nového periodika Spravodaja SRK, o reakciách SRK na návrhy financovania vysokých 
škôl, pôsobenie vysokoškolských učiteľov v dôchodkovom veku na vysokých školách 
a vyjadril názor aj na prebiehajúcu diskusiu k otázkam akreditácie tzv. pobočiek 
vysokých škôl. Predseda RVŠ Viktor Smieško informoval o poslaneckej iniciatíve 
novelizovať zákon o vysokých školách, pričom upozornil na skutočnosť, že navrhovaná 
zmena týkajúca sa povinnosti vysokých škôl zverejňovať záverečné práce na internete 
má viaceré úskalia a odporúča, aby bola predmetom diskusie v širokej akademickej 
verejnosti. Ku všetkým nastoleným otázkam a informáciám diskutovali s prítomnými aj 
členovia AK.  
 

K bodu 2 
Uznesenie 54.2.1 
Akreditačná komisia na základe čl. 7 ods. 5 v súčasnosti platného štatútu AK schválila 
zmeny v stálych pracovných skupinách vrátane ustanovenia nových predsedov pre 
oblasti výskumu  1 Pedagogické vedy, 4 Umenie, 7 Právo a medzinárodne vzťahy, 16 
informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie, 21 Vedy o športe a 24 Matematika 
a štatistika a to takto: (pozri prílohu k uzneseniu) 
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Uznesenie 54.2.2 
Na základe návrhu predsedu Akreditačnej komisie, ktorý reflektuje na časť 
Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky o vyššom zastúpení zahraničných 
hodnotiteľov v akreditačných procese sa ukladá predsedom stálych pracovných skupín 
predložiť do najbližšieho zasadnutia návrhy na vymenovanie dvoch členov zo 
zahraničia za svoju pracovnú skupinu. Navrhnutí kandidáti by mali byť významnými 
odborníkmi v  oblasti výskumu, do ktorej sú navrhovaní.  

 
K bodu 3 
Uznesenie 54.3.1 
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 pozastaviť právo v 
príslušnom študijnom programe takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

Uznesenie 54.3.2 
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 54.3.3 
Akreditačná komisia sa zaoberala listom ministra školstva, vedy, výskumu a športu  
č. 343_10/AK, ktorý jej predložil v súlade s čl. 6 ods. 21 štatútu AK. 
Akreditačná komisia potvrdzuje svoje vyjadrenie z 53. zasadnutia AK k spôsobilosti 
Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach uskutočňovať doktorandský 
študijný program riadenie bezpečnostných systémov v študijnom odbore 8.3.1. ochrana 
osôb a majetku s odôvodnením tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu.  
 

K bodu 4 
Uznesenie 54.4.1 
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 profesorov a podľa § 83 ods. 3 citovaného zákona odporúča 
ministerstvu školstva priznať právo uskutočňovať toto konanie v príslušných študijných 
odboroch takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 
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K bodu 5 
Uznesenie 54.5.1 
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.   
 

K bodu 6 
Uznesenie 54.6.1 
Akreditačná komisia v súlade s čl. 7 ods. 4 platného štatútu AK ustanovuje dočasné 
pracovné skupiny pre komplexnú akreditáciu Vysokej školy v Sládkovičove (žiadosť č. 
314_10/AK) a Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM v Prešove (žiadosť č. 
319_10/AK) vrátane predsedov dočasných pracovných skupín takto: (pozri prílohu 
k uzneseniu) 
 

K bodu 7  
Uznesenie 54.7.1 
Akreditačná komisia v súlade s čl. 7 ods. 4 platného štatútu AK ustanovuje dočasné 
pracovné skupiny na zabezpečenie overenia výsledku opatrení kontrolou na dotknutých 
vysokých školách takto: (pozri prílohu k uzneseniu) 
 

K bodu 7a 
Uznesenie 54.7a.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 MŠVVaŠ SR obnoviť platnosť priznaných práv 
a priznať spôsobilosť takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 
 
 

K bodu 8 
Uznesenie 54.8.1 
a) Akreditačná komisia v súlade s čl. 7 ods. 4 platného štatútu AK ustanovuje dočasnú 

pracovnú skupinu na prípravu stanoviska k žiadosti Prešovskej univerzity v Prešove 
na zmenu názvu Fakulty zdravotníctva PU na Fakultu zdravotníckych nelekárskych 
štúdií PU (žiadosť č 293_10/AK) takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

b) Akreditačná komisia v súlade s čl. 7 ods. 4 platného štatútu AK ustanovuje dočasnú 
pracovnú skupinu na prípravu stanoviska k žiadosti Vysokej školy v Sládkovičove 
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na zriadenie Fakulty technologického manažmentu a dizajnu so sídlom v Prievidzi 
(žiadosť č 318_10/AK) takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

c) Akreditačná komisia v súlade s čl. 7 ods. 4 platného štatútu AK ustanovuje dočasnú 
pracovnú skupinu na prípravu stanoviska k žiadosti Vysokej školy v Sládkovičove 
na zriadenie Fakulty podnikania a manažmentu VŠ v Sládkovičove (žiadosť č 
356_10/AK) takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

K bodu 9 
Akreditačná komisia sa zaoberala žiadosťou generálneho riaditeľa SVŠ MŠVVaŠ SR 
(žiadosť č. 335_10/AK) o poskytnutie stanoviska k uzneseniu Výboru NR SR pre 
vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorým sa požaduje predloženie kompletnej 
informácie o výsledkoch kontroly MŠVVaŠ v oblasti akreditácie detašovaných 
pracovísk vysokých škôl. 
Akreditačná komisia stanovisko príjme na svojom najbližšom zasadnutí, ktoré sa bude 
konať 20. - 22. 10. 2010 v Novom Smokovci.  
 
 
Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK 
 
 
Schválil:       Ľubor  F i š e r a   

predseda Akreditačnej komisie 


