
Zápis 
z  56. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 

konaného v dňoch 1. – 2. decembra 2010  
v Bratislave 

___________________________________________________________________________ 
 

Účasť  

1. Členovia AK 
prítomní:   J. Beňa, S. Biskupič,  M. Gbúrová, Ľ. Fišera, J. Horváth, J. Jarab, M. Líška,  

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

neprítomní: L. Čarný, I. Hyben. 
 
2. Hostia  
Libor Vozár   prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) 
Peter Plavčan   generálny riaditeľ SVŠ MŠVVaŠ SR 
Jozef Jurkovič   riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania SVŠ MŠVVaŠ SR  
Zuzana Brčáková   odbor vysokoškolského vzdelávania SVŠ MŠVVaŠ SR  
Katarína Stoláriková  tajomníčka Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) 
 
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. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 11 – zmeny oznámené vysokými školami 

 (§ 3 ods. 10 nar. vlády o AK) 
5. Overovanie výsledkov opatrení podľa § 85 ods. 2 – začleňovanie vysokých škôl 
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 Zásady tvorby pracovných skupín AK a zmeny v pracovných skupinách  
8.2 Nevybavené žiadosti 
8.3 Lehoty pre vyjadrenie AK ustanovené v zákone o vysokých školách, nariadení vlády 

o AK a štatúte AK 
8.4 Členstvo Akreditačnej komisie v zahraničných agentúrach zaoberajúcich sa kvalitou 

vysokoškolského vzdelávania (ENQA, CEENetwork, INQAAHE) 
8.5 Iné 

 
K bodu 1 
Zasadnutie otvoril a viedol predseda Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR (ďalej 
len „Akreditačná komisia“ alebo „AK“), Ľ. Fišera. Akreditačná komisia bola počas celého 
zasadnutia uznášaniaschopná. 
Na začiatku zasadnutia predseda AK otvoril rozpravu k návrhu programu zasadnutia. Na 
návrh tajomníčky AK bolo z pôvodného návrhu programu odsúhlasené vypustenie bodu 4 
z dôvodu stiahnutia žiadosti z procesu riešenia v AK rektorom príslušnej vysokej školy. 
Upravený návrh programu zasadnutia uvedený vyššie bol odsúhlasený jednomyseľne. 
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Zasadnutie ďalej pokračovalo kontrolou uznesení. Tajomníčka AK konštatovala, že uznesenia 
AK z ostatného zasadnutia boli splnené.  
V úvode zasadnutia predseda oboznámil členov AK s týmito informáciami: 

• Predvolanie na políciu ako svedka vo veci zneužitia právomoci verejného činiteľa 
podanej zástupcami Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave, n. o.  
Predmetom vypovedania na polícii bolo aj dodržiavanie lehôt Akreditačnou komisiou 
pri vybavovaní žiadostí tejto vysokej školy.  

• Informácia o odmenách pre členov AK a členov pracovných skupín v roku 2011. 
• Informácia o priebehu zasadnutia rozporovej komisie, ktorá zasadala 12. 11. 2010 

v súlade s čl. 6 ods. 23 platného štatútu AK na Ministerstve školstva, vedy, výskumu 
a športu (ďalej iba „MŠVVaŠ SR“) vo veci nesúhlasu s uskutočňovaním 
doktorandského študijného programu na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva 
v Košiciach. Zasadnutia na rozporovej komisii sa za Akreditačnú komisiu zúčastnil 
predseda AK, L. Líška – predseda stálej pracovnej skupiny, ktorá študijný program 
posudzovala, ďalej I. Hyben a J. Mihok, členovia príslušnej stálej pracovnej skupiny 
a tajomníčka AK M. Holická. Zástupcovia AK obhajovali na zasadnutí zamietavé 
stanovisko k spôsobilosti predmetnej vysokej školy uskutočňovať doktorandský 
študijný program riadenie bezpečnostných systémov.  

• Prezentácia výsledkov z komplexnej akreditácie vysokých škôl na pôde Slovenskej 
akadémie vied v Bratislave.   

 
K bodu 2 
Uznesenie 56.2.1 
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 MŠVVaŠ SR 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 MŠVVaŠ SR nepriznať právo udeľovať absolventom 
príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul takto: (pozri prílohu 
k uzneseniu). 

Uznesenie 56.2.2 
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 
MŠVVaŠ SR priznať právo podieľať sa v príslušnom študijnom odbore na uskutočňovaní 
doktorandského študijného programu takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 
 

K bodu 3 
Uznesenie 56.3.1 
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, vedy výskumu a športu priznať právo uskutočňovať toto právo v príslušných 
študijných odboroch takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 
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K bodu 4 
Uznesenie 56.4.1 
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) 
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 akceptuje navrhnuté zmeny garantov v 
doteraz priznaných právach uskutočňovať habilitačné konanie a vymenúvacie konanie 
v príslušných študijných odboroch takto (pozri prílohu k uzneseniu). 
d) 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). 
 

K bodu 5 
Akreditačnej komisii bola postúpená z MŠVVaŠ SR 9. 7. 2010 správa Vysokej školy 
múzických umení v Bratislave (v skratke „VŠMU“) o odstránení zistených nedostatkov 
z komplexnej akreditácie. V súlade s § 85 ods. 2 platného zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách bola Akreditačná komisia vyzvaná, aby zabezpečila overenie výsledku 
prijatých opatrení VŠMU. 
Akreditačná komisia uznesením 54.7.1. ustanovila na tento úkon dočasnú pracovnú skupinu 
v zložení: J. Čarný – predseda, J. Jarab, Ľ. Fišera, J. Uhrík a T. Žilka – členovia. Dočasná 
pracovná skupina preskúmala údaje, ktoré boli predložené v správe návštevou na vysokej 
škole dňa 25. 10. 2010 a výsledky predložila na zasadnutí. Na prerokovanie tohto bodu bol 
prizvaný aj rektor VŠMU, ktorý z dôvodu zahraničnej služobnej cesty delegoval na rokovanie 
s AK prorektorku VŠMU Mgr. art. Janu Billovú a dekanov fakúlt doc. Juraja Letenaya (DF 
VSMU), doc. Máriu Heinzovú, ArtD. (HTF VŠMU) a doc. Antona Szomolányiho, ArtD. 
(FTF VŠMU). Po krátkom vystúpení prorektorky nasledovala diskusia s členmi AK 
a prítomnými zástupcami VŠMU k predmetu veci. Po skončení rozpravy k bodu bolo prijaté 
nasledujúce uznesenie.  
 

Uznesenie 56.5.1 
Na základe vyhodnotenia plnenia kritérií Akreditačná komisia v súlade s § 85 ods. 2 zákona 
o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. konštatuje, že Vysoká škola múzických umení 
v Bratislave prijala dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov (pozri prílohu), ktoré 
viedli k pôvodnému návrhu na jej začlenenie v zmysle Kritérií na začleňovanie vysokých škôl 
medzi vysoké školy, ktoré nie sú začlenené ani medzi univerzitné vysoké školy a ani medzi 
odborné vysoké školy.  
V súčasnosti Vysoká škola múzických umení v Bratislave spĺňa kritériá na začlenenie 
medzi univerzitné vysoké školy v súlade s § 2 ods. 13  zákona o vysokých školách. 
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Uznesenie 56.5.2 
Rokovanie k správe o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov na Vysokej škole 
výtvarných umení v Bratislave sa z dôvodu neprijatia platného uznesenia prerušuje do 
najbližšieho zasadnutia.  
 
Akreditačná komisia sa v rámci bodu 5 zaoberala aj listom ministra školstva, vedy, výskumu 
a športu k problému Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, ktorý zaslal AK  25. 10. 
2010, evidovaným pod č. 412_10/AK a prijala nasledujúce uznesenie: 
 

Uznesenie 56.5.3 
Akreditačná komisia poveruje predsedu AK, aby v súvislosti s novými skutočnosťami, ktoré 
MŠVVaŠ SR oznámilo Akreditačnej komisii v prípade Slovenskej zdravotníckej univerzity 
v Bratislave, vyžiadal nové podklady. Akreditačná komisia sa bude môcť vyjadriť až po ich 
overení, či zotrváva na svojom pôvodnom stanovisku, ktoré prijala na mimoriadnom 52. 
zasadnutí k správe na odstránenie zistených nedostatkov po komplexnej akreditácii 
predloženej Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave. 

 
Uznesenie 56.5.4 
Akreditačná komisia berie na vedomie informácie predsedov dočasných pracovných skupín 
pre kontrolu overenia výsledkov opatrení prijatých na Trnavskej univerzite v Trnave 
a Katolíckej univerzite v Ružomberku v súlade s § 85 ods. 2 zákona o vysokých školách 
a ukladá J. Šteňovi a J. Beňovi najneskôr do 15. januára 2011 predložiť správy s výsledkami 
kontroly do kancelárie AK. Kancelária AK neodkladne tieto správy zverejní v informačnom 
systéme AK a súčasne ich zašle členom na diskusiu.  
 

K bodu 6 
Uznesenie 56.6.1 
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 MŠVVaŠ SR obnoviť platnosť priznaných práv a priznať spôsobilosť takto: (pozri 
prílohu k uzneseniu). 
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 MŠVVaŠ SR odňať priznané práva v týchto študijných programoch: (pozri prílohu 
k uzneseniu). 

 
K bodu 7 
Uznesenie 56.7.1 
Akreditačná komisia v súlade s § 83 ods. 9 zákona o vysokých školách zabezpečila overenie 
výsledkov opatrení, ktoré prijala vysoká škola na odstránenie nedostatkov, pre ktoré mala 
pozastavenú platnosť priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a vymenúvacie 
konanie v dotknutom študijnom odbore po komplexnej akreditácii. 
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Akreditačná komisia konštatuje, že príslušná vysoká škola v súčasnosti nespĺňa požadované 
kritériá a navrhuje MŠVVaŠ SR odňať priznané právo v príslušnom študijnom odbore takto: 
(pozri prílohu k uzneseniu). 
 
 
 

K bodu 8 
8.1 Zásady tvorby pracovných skupín AK a zmeny v pracovných skupinách  

Uznesenie 56.8.1 
Akreditačná komisia odsúhlasila nové zásady zostavovania pracovných skupín Akreditačnej 
komisie a poveruje kanceláriu AK ich zverejnením na webovej stránke AK (pozri prílohu 
k uzneseniu). Týmto strácajú platnosť zásady z 8. 10. 2002.  

 
Uznesenie 56.8.2 
Akreditačná komisia schválila v súlade s čl. 7 ods. 5 platného štatútu AK návrhy predsedov 
stálych pracovných na vymenovania za nových členov a ukončenie členstva v stálych 
pracovných skupinách takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 
 
8.2 Nevybavené žiadosti  
Kancelária AK predložila členom AK prehľad nevybavených žiadosti.  
 
8.3  Lehoty pre vyjadrenie AK ustanovené v zákone o vysokých školách, nariadení vlády o AK 

a štatúte AK 
Z podnetu predsedu AK tajomníčka AK vypracovala a predložila členom AK prehľad lehôt 
vzťahujúcich sa na pôsobnosť a činnosť AK. Členovia boli vyzvaní, aby zasielali hodnotiace 
správy, stanoviska a vyjadrenie v lehotách, ktoré sú uvedené na žiadostiach pre pracovné 
skupiny.  
 
8.4 Členstvo Akreditačnej komisie v zahraničných agentúrach zaoberajúcich sa kvalitou 

vysokoškolského vzdelávania (ENQA, CEENetwork, INQAAHE) 

Uznesenie 56.8.4 
Akreditačná komisia ustanovuje ako svojho zástupcu pre spoluprácu s agentúrami ENQA a  
INQAAHE M. Pola a pre spoluprácu s agentúrou CEENetwork M. Líšku.  
 
8.5 Iné  
57. zasadnutia AK sa uskutoční v súlade s harmonogramom zasadnutí na rok 2011 v Žiline 
v dňoch 23. - 25. 2. 2011. 
 
 
Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK 
 
 
 
Schválil:       Ľubor  F i š e r a   

predseda Akreditačnej komisie 


