Zápis
z 57. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného v dňoch 23. – 25. februára 2011 v Žiline
___________________________________________________________________________
Účasť
1. Členovia AK
prítomní: J. Beňa, S. Biskupič, L. Čarný, M. Gbúrová, I. Hyben, Ľ. Fišera, J. Horváth,
J. Jarab, M. Líška, J. Mihok, J. Michalík, G. Porubská, R. Schronk,
J. Škvarenina, J. Šteňo, J. Uhrík, J. Vilček, T. Žilka.
neprítomní: M. Novák, M. Pol.
2. Hostia
Libor Vozár
Peter Plavčan
Jozef Jurkovič
Zuzana Brčáková
Daniela Skovajsová
1.
2.
3.
4.

prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK)
generálny riaditeľ SVŠ MŠVVaŠ SR
riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania SVŠ MŠVVaŠ SR
odbor vysokoškolského vzdelávania SVŠ MŠVVaŠ SR
zástupkyňa Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ)

Otvorenie, kontrola uznesení, informácie predsedu AK
Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) a b) - študijné programy
Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. c) – habilitačné konanie a vymenúvacie konanie
Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. d) – organizačné zmeny
Zmena názvu štátnej vysokej školy – Akadémia Policajného zboru v Bratislave
(č. žiadosti 443_10/AK)
5. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 11 – zmeny oznámené vysokými školami
(§ 3 ods. 10 nar. vlády o AK)
6. Overovanie výsledkov opatrení podľa § 85 ods. 2 – správy na odstránenie nedostatkov po
komplexnej akreditácii
6.1 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (č. žiadosti 290_10/AK, prerušené
rokovanie do 57. ZAK, predkladá predseda AK)
6.2 Trnavská univerzita v Trnave (č. žiadosti 295_10/AK, predkladá J. Šteňo)
6.3 Katolícka univerzita v Ružomberku (č. žiadosti 291_10/AK, predkladá J. Beňa)
7. Overovanie výsledkov opatrení podľa § 83 ods. 9 – študijné programy
8. Overovanie výsledkov opatrení podľa § 83 ods. 9 – habilitačné konanie a vymenúvacie
konanie
9. Komplexné akreditácie
9.1 Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie Vysokej školy v Sládkovičove (č.
žiadosti 314_10/AK) - 1. čítanie (predkladá J. Horváth, R. Schronk)
9.2 Návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie Vysokej školy medzinárodného
podnikania ISM Slovakia v Prešove (č. žiadosti 314_10/AK) - 1. čítanie
(predkladá J. Horváth)
10. Rozličné
10.1 Zmeny v stálych PS a zriadenie dočasných PS
• Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií v Bratislave (č. žiadosti
483_10/AK) – komplexná akreditácia
• Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (č. žiadosti 3_11/AK)komplexná akreditácia
• Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (č. žiadosti 5_11/AK) – komplexná
akreditácia

•

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom (č. žiadosti 14_11/AK) –
komplexná akreditácia
• Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (č. žiadosti 453_10/AK) – kontrola
prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov po komplexnej akreditácii
• Zmeny v sústave študijných odborov postúpené z MŠVVaŠ SR (č. žiadosti
59_11/AK až 61_11/AK)
10.2 Nevybavené žiadosti
10.3 Podnet člena AK k akreditácii študijných programov na Právnickej fakulte UMB
v Banskej Bystrici (predkladá J. Beňa)
10.4 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 si členovia AK uctili minútou ticha pamiatku na dlhoročného člena
Akreditačnej komisie prof. Ing. Pavla Vincúra, CSc., ktorý tragicky zahynul 3. januára 2011.
Zasadnutie pokračovalo schvaľovaním dodatkov k návrhu programu zasadnutia. Odsúhlasené
bolo doplnenie bodu 10.1 o materiál uvedený pod názvom Zmeny v sústave študijných
odborov. Takto doplnený návrh programu zasadnutia bol odsúhlasený jednomyseľne.
V ďalšom tajomníčka AK konštatovala, že všetky uznesenia z 56. ZAK boli splnené. V
závere bodu 1 predseda AK informoval o svojich aktivitách a činnosti AK od 56. ZAK.
Z dôležitých skutočností je potrebné spomenúť:
• Elektronické hlasovanie členov AK za voľbu nového predsedu stálej pracovnej
skupiny pre oblasť výskumu 8 Ekonómia a manažment a pre oblasť výskumu 21
Vedy o športe. Novým predsedom pre OV 8 sa stal J. Horváth a pre OV 21 J. Vilček.
• Informáciu z prvého stretnutia členov Komisie na prípravu komplexnej novely zákona
o vysokých školách, ktorej sa predseda AK zúčastnil ako jej člen 3. 2. 2011.
• Informácie zo stretnutia k problematike vymenúvania profesorov, ktoré sa uskutočnilo
17. 1. 2011 v prezidentskom paláci z iniciatívy prezidenta SR I. Gašparoviča a ktorého
sa okrem predsedu AK zúčastnil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu Eugen
Jurzyca, prezident SRK Libor Vozár a vedúci kancelárie prezidenta SR Milan Čič.
Výsledkom stretnutia bola dohoda, že Akreditačná komisia bude overovať návrhy na
vymenovania profesorov pred ich predložením prezidentovi SR. K tomuto bodu bola
medzi členmi AK dlhšia diskusia, v rámci ktorej viacerí členovia položili otázku, či je
možné zo strany Akreditačnej komisie takúto činnosť vo vzťahu k vysokým školám
uskutočňovať a ak, podľa akých ustanovení zákona o vysokých školách, resp.
v zmysle ktorých kritérií, ktorými sa Akreditačná komisia riadi vo svojej činnosti
a pôsobnosti. Praktické závery z diskusie sa premietli do bodu 3 a uznesenia 57.3.2,
• Informáciu tajomníčky AK o zmene začlenenia doterajšieho útvaru MŠVVaŠ, ktorý
zabezpečuje pôsobnosť AK. Pôvodný útvar, kancelária AK, bol zrušený a od 1. 2.
2011 na základe Príkazu ministra č. 3/2011 administratívno-organizačné práce pre
Akreditačnú komisiu zabezpečuje nový útvar MŠVVaŠ sekretariát AK. Predmetná
zmena útvaru zodpovedá štatútu AK. Personálne obsadenie sekretariátu AK ostalo
nezmenené.
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K bodu 2
Pred začiatkom rokovania k bodu 2 všetci členovia AK prítomní na zasadnutí v súlade s čl. 5
ods. 7 štatútu odsúhlasili predloženie hodnotiacich správ a stanovísk priamo na zasadnutí AK,
a to k žiadostiam uvedeným v prílohe k uzneseniu 57.2.1. a) pod č. 364_10/AK, 449_10/AK
a 236_10/AK.

Uznesenie 57.2.1
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 a takto: (pozri prílohu
k uzneseniu).

Uznesenie 57.2.2
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 nepriznať právo podieľať sa v príslušnom študijnom odbore na uskutočňovaní
doktorandského študijného programu takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 3
Uznesenie 57.3.1
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 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).
b) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie
na vymenúvanie profesorov a podľa § 83 ods. 9 citovaného zákona odporúča ministerstvu
školstva, vedy výskumu a športu pozastaviť uskutočňovať právo v príslušnom študijnom
odbore takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

Uznesenie 57.3.2
a) Akreditačná komisia sa oboznámila s listom ministra školstva, vedy, výskumu a športu
(č. 42_11/AK z 31.1.2011) a poverila predsedu AK, aby dotknutým vysokým školám
uvedeným v liste, zaslal v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o vysokých
školách č. 131/2002 Z. z. v platnom znení výzvu na predloženie potrebných materiálov,
ktoré budú podkladom na overenie dodržania kritérií, za ktorých bolo príslušnej
vysokej škole priznané práva na habilitačné konanie a vymenúvacie konanie v
študijnom odbore, v ktorom boli predložené návrhy na vymenovanie profesorov
v zmysle listu ministra.
b) Akreditačná komisia na overovanie dodržiavania kritérií uvedených v písm. a) tohto
uznesenia ustanovuje do odvolania dočasnú pracovnú skupinu v zložení Ľ. Fišera, S.
Biskupič, J. Horváth, J. Jarab, J. Michalík a J. Šteňo. Táto dočasná skupina bude
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dopĺňaná vždy o predsedu tej stálej pracovnej skupiny, do ktorej bude patriť študijný
odbor, v ktorom bude predložený návrh na vymenovanie za profesora a o ďalších
najviac dvoch členov príslušnej stálej pracovnej skupiny, ktorých navrhne predseda tej
istej stálej pracovnej skupiny. Dočasná pracovná skupina bude mať maximálne deväť
členov.
c) Organizačne a administratívne bude predmetné overovania zabezpečovať sekretariát
AK.

K bodu 4
Uznesenie 57.4.1
Akreditačná komisia posúdila žiadosť Akadémie Policajného zboru v Bratislave
(č. 443_10/AK) v súlade s § 82 ods. 2 písm. d) platného zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a súhlasí so zmenou doterajšieho názvu štátnej vysokej školy Akadémia Policajného
zboru v Bratislave na Akadémia Policajného zboru – vysoká škola v Bratislave.

K bodu 5
Uznesenie 57.5.1
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)
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).

K bodu 6
Rokovanie k správe o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov na Vysokej škole
výtvarných umení v Bratislave bolo z dôvodu neprijatia platného uznesenia prerušené do
57. zasadnutia AK. Z uvedeného dôvodu predsedajúci zhrnul rozpravu z 56. zasadnutia AK
a navrhol vzhľadom na nové skutočnosti uznesenie 57.6.1, ktoré bolo prijaté jednomyseľne
všetkými prítomnými členmi AK v počte 17.

Uznesenie 57.6.1
Na základe vyhodnotenia plnenia kritérií Akreditačná komisia v súlade s § 85 ods. 2 zákona
o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v platnom znení konštatuje, že Vysoká škola
výtvarných 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 výtvarných umení v Bratislave spĺňa kritériá na začlenenie
medzi univerzitné vysoké školy v súlade s § 2 ods. 13 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách v platnom znení.
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Správu z overenia výsledkov opatrení prijatých Trnavskou univerzitou v Trnave (TTU)
predniesol členom AK predseda dočasnej pracovnej skupiny J. Šteňo. Po tomto nasledovala
diskusia, ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia TTU v zložení: doc. ThDr. Andrej Filipek, PhD.,
poverený rektor, doc. RNDr. Pavel Hic, CSc., dekan PdF, prof. ThDr. Ladislav Csontos,
PhD., prodekan TF, doc. PhDr. Marta Dobrotková, PhD., dekanka FF, prof. JUDr. Marek
Šmíd, PhD. dekan PraF, prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc., dekan FZaSP. Po vyhodnotení
diskusie sa uskutočnilo hlasovanie k nižšie uvedenému uzneseniu, ktoré bolo prijaté počtom
hlasom 12 z celkového počtu prítomných členov 16. Štyria členovia AK sa zdržali hlasovania.

Uznesenie 57.6.2
Akreditačná komisia konštatuje, že Trnavská univerzita v Trnave ako univerzitná verejná
vysoká škola prijala v stanovenej lehote podľa § 85 ods. 2, zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených v čase
komplexnej akreditácie činnosti vysokej školy, podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie, ktoré
sa týkali nesplnenia kritérií pre zaradenie medzi univerzitné vysoké školy.
Akreditačná komisia ďalej konštatuje, že Trnavská univerzita v Trnave zistené nedostatky
odstránila (pozri prílohu k uzneseniu). Na základe overenia dosiahnutých výsledkov týchto
opatrení Akreditačná komisia navrhuje, aby Trnavská univerzita v Trnave bola naďalej
začlenená medzi univerzitné vysoké školy v súlade s § 2 ods. 13, písm. a) zákona
o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v platnom znení.
Správu z overenia výsledkov opatrení prijatých Katolíckou univerzitou v Ružomberku (KU)
predniesol členom AK predseda dočasnej pracovnej skupiny J. Beňa. Po tomto nasledovala
diskusia, ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia KU v zložení: prof. Tadeusz Zasepa, PhD., rektor,
prof. Peter Olekšák, prorektor, doc. Tomáš Jablonský, dekan PdF, prof. Amantius Akimjak
prodekan PdF. Po vyhodnotení diskusie sa uskutočnilo hlasovanie k nižšie uvedenému
uzneseniu, ktoré bolo prijaté počtom hlasom 15 z celkového počtu prítomných členov 16.
Jeden člen AK sa zdržal hlasovania.

Uznesenie 57.6.3
Akreditačná komisia konštatuje, že Katolícka univerzita v Ružomberku ako univerzitná
verejná vysoká škola prijala v stanovenej lehote podľa § 85 ods. 2, zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených v čase
komplexnej akreditácie činnosti vysokej školy, podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie, ktoré
sa týkali nesplnenia kritérií pre zaradenie medzi univerzitné vysoké školy.
Akreditačná komisia ďalej konštatuje, že Katolícka univerzita v Ružomberku zistené
nedostatky odstránila (pozri prílohu k uzneseniu). Na základe overenia dosiahnutých
výsledkov týchto opatrení Akreditačná komisia navrhuje, aby Katolícka univerzita
v Ružomberku bola naďalej začlenená medzi univerzitné vysoké školy v súlade s § 2 ods.
13, písm. a) zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v platnom znení.

Uznesenie 57.6.4
V nadväznosti na uznesenie 56.5.3, ktoré bolo prijaté k listu MŠVVaŠ č. 412_10/AK ako aj v
súvislosti s predloženými údajmi z MŠVVaŠ zo dňa 10. 2. 2011 v prípade Slovenskej
zdravotníckej univerzity v Bratislave Akreditačná komisia poveruje S. Biskupiča a J. Šteňu
ich overením. S výsledkami overenia oboznámia Akreditačnú komisiu na najbližšom
zasadnutí.
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K bodu 7
Uznesenie 57.7.1
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).
c) Akreditačná komisia z podnetu predsedu stálej pracovnej skupiny pre oblasť výskumu 7
Právo a medzinárodné vzťahy R. Schronka ustanovuje dočasnú pracovnú skupinu v zložení
J. Uhrík (člen AK), S. Biskupič (člen AK) a P. Baláž (člen PS pre oblasť výskumu 7) pre
overenie výsledku opatrení prijatých Paneurópskou vysokou školou v Bratislave (č. žiadosti
427_10/AK) v prípade pozastavených práv v doktorandských študijných programoch (pozri
prílohu k uzneseniu), a to návštevou na vysokej škole v súlade s § 83 ods. 9 zákona
o vysokých školách.

K bodu 8
Uznesenie 57.8.1
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.
Akreditačná komisia konštatuje, že príslušné vysoké školy v súčasnosti spĺňajú požadované
kritériá a navrhuje MŠVVaŠ SR obnoviť priznané právo v príslušnom študijnom odbore
takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 9
Uznesenie 57.9.2
Akreditačná komisia ukladá predsedovi dočasnej pracovnej skupiny pre komplexnú
akreditáciu Vysokej školy v Sládkovičove, aby v lehote do 15. 3. 2011 predložil do
sekretariátu Akreditačnej komisie návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie vyššie
uvedenej vysokej školy. Sekretariát po doručení predmetnej správy ju zašle na odsúhlasenie
ostatným členom AK.

Uznesenie 57.9.2
V súvislosti s úmrtím prof. P. Vincúra Akreditačná komisia ustanovuje nového predsedu
dočasnej pracovnej skupiny pre komplexnú akreditáciu Vysokej školy medzinárodného
podnikania ISM v Prešove J. Uhríka a ukladá mu v lehote do 15. 3. 2011 predložiť do
sekretariátu Akreditačnej komisie návrh hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie vyššie
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uvedenej vysokej školy. Sekretariát po doručení predmetnej správy ju zašle na odsúhlasenie
ostatným členom AK.

K bodu 10
10.1 Zmeny v stálych PS a zriadenie dočasných PS

Uznesenie 57.10.1
Akreditačná komisia schválila v súlade s čl. 7 ods. 5 platného štatútu AK
a) návrhy predsedov stálych pracovných skupín na vymenovania nových členov a ukončenie
členstva v stálych pracovných skupinách takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
b) ustanovila pre príslušné činnosti dočasné pracovné skupiny takto: (pozri prílohu
k uzneseniu).
10.2 Nevybavené žiadosti

Uznesenie 57.10.2
Sekretariát AK zašle všetkým predsedom stálych pracovných skupín do 15. 3. 2011 prehľad
nevybavených žiadostí, ktoré je potrebné predložiť na najbližšie zasadnutie AK.
10.3 Podnet člena AK k akreditácii študijných programov na Právnickej fakulte UMB
v Banskej Bystrici (predkladá J. Beňa)
V súvislosti s podnetom člena AK J. Beňu zaevidovaného sekretariátom AK 21. 1. 2011 pod
č. 24_11/AK na iniciáciu akreditácie študijných programov právo 1. a 2. stupňa na Právnickej
fakulte Univerzity Mateja Bela v B. Bystrici (UMB) predseda AK oboznámil členov
s krokmi, ktoré podnikol po zaevidovaní podnetu. V súlade s § 83 ods. 11 zákona č. 131/2002
Z. z. vyzval rektorku UMB na predloženie informácie k danej veci a to v lehote do 18. 2.
2011. Na základe informácie od rektorky UMB, že začiatkom marca doručí Akreditačnej
komisii UMB na reakreditáciu študijné programy 1. a 2. stupňa právo, predseda AK navrhol
ustanoviť dočasnú pracovnú skupinu uvedenú v uznesení.

Uznesenie 57.10.3
Akreditačná komisia ustanovuje pre reakreditáciu študijných programov 1. a 2. stupňa právo
na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici dočasnú pracovnú skupinu
v zložení: J. Uhrík – predseda, J. Jarab – podpredseda, členovia – P. Kulašík, P. Baláž, Z.
Gregorová, J. Králik a P. Hůrka. Dočasná pracovná skupina po zaevidovaní žiadosti overí
skutočnosti uvedené v akreditačnom spise, ako aj skutočnosti uvedené v podnete J. Beňu,
člena AK, na základe písomných dokladov, iných adekvátnych dôkazových prostriedkov
umožňujúcich zistenie skutočného stavu vrátane návštevy na vysokej škole.
10.4 Iné

Uznesenie 57.10.4
Akreditačná komisia schvaľuje v súlade s § 87a „Pravidlá priebežného hodnotenia kvality
poskytovaného vzdelávania na Žilinskej univerzite v Žiline“ ako metodiku zostavenia
hodnotiacej správy.

Uznesenie 57.10.5
Akreditačná komisia schvaľuje na návrh predsedu stálej pracovnej skupiny pre oblasť
výskumu 18 J. Šteňu zmeny v Podrobných pravidlách hodnotenia, podľa ktorých sa
postupuje pri hodnotení v príslušných oblastiach výskumu takto: (pozri prílohu
k uzneseniu).
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Súčasne ukladá sekretariátu AK zverejniť schválenú zmenu na internetovej stránke
Akreditačnej komisie v príslušnej časti.
Počas 57. zasadnutia Akreditačná komisia diskutovala o niektorých ustanoveniach štatútu AK
a preskúmala prax výkladu a dodržiavania vybavovania žiadosti v jej kompetencii
(§ 2 nariadenia vlády č. 104/2003 Z. z. v platnom znení ) a prijala nasledujúce uznesenie
počtom hlasov 16 zo 16 prítomných členov AK.

Uznesenie 57.10.6
1. Sekretariát AK postúpi doručenú a zaevidovanú žiadosť žiadateľa (oprávneného subjektu)
príslušnej pracovnej skupine podľa oblasti výskumu a podklady zverejní v informačnom
systéme AK.
2. Príslušná pracovná skupina (predseda alebo ním poverený člen – čl. 8 ods. 7 platného
štatútu AK) posúdi úplnosť žiadosti a podkladov predpísaných pre daný prípad v súlade
s prílohami z vyššie citovaného nariadenia vlády o AK.
3. V prípade, že žiadosť a prílohy sú neúplné, resp. požadované skutočnosti o akreditáciu, o
ktorú žiadateľ žiada, nie sú doložené, predseda pracovnej skupiny ho vyzve
prostredníctvom sekretariátu AK o jej doplnenie. Lehotu na doplnenie v súlade s ods. 8 čl.
8 platného štatútu AK určí predseda príslušnej pracovnej skupiny.
4. V prípade, že žiadateľ v stanovenej lehote žiadosť nedoplní podľa výzvy, posudzuje sa
podľa pôvodne dodaných podkladov, resp. podkladov, ktoré boli k dispozícii pracovnej
skupine.

58. zasadnutie AK sa uskutoční v súlade s harmonogramom zasadnutí na rok 2011 v Nitre Mojmírovciach v dňoch 27. - 29. 4. 2011.

Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK

Schválil:

Ľubor F i š e r a
predseda Akreditačnej komisie
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