
Zápis 
z  58. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 

konaného v dňoch 27. – 29. apríla 2011 v Mojmírovciach 
___________________________________________________________________________ 
Účasť 

1. Členovia AK 
prítomní:   J. Beňa, L. Čarný, I. Hyben, 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, T. Žilka. 

neprítomná: M. Gbúrová.  
 
2. Hostia  
Libor Vozár   prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) 
Zuzana Brčáková   odbor vysokoškolského vzdelávania SVŠ MŠVVaŠ SR  
Katarína Stoláriková  zástupkyňa Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) 
 
1. Otvorenie, kontrola uznesení, informácia predsedu AK o prehľade navrhovaných zmien 

v novele zákona o VŠ 
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. d) – organizačné zmeny  

Zriadenie Fakulty psychológie PEVŠ v Bratislave  (č. žiadosti 91_11/AK) 
5. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. f) – zmeny v sústave študijných odborov  

5.1 Zmena opisu študijných odborov 8.4.3. Výzbroj a technika ozbrojených síl, 8.4.4. 
Národná a medzinárodná bezpečnosť a 8.4.6. Vojenské spojovacie a informačné 
systémy z oblasti výskumu 23 Bezpečnostné služby  (žiadosť č. 61_11/AK) 
 - 28. 4. 2011 o 11.00 h  

5.2 Zmena opisu študijného odboru 7.1.8. röntgenológia a rádiológia z oblasti výskumu 
18 Lekárske a farmaceutické vedy  (žiadosť č. 97_11/AK) - 28. 4. 2011 o 10.00 h 

5.3 Zmena opisu študijného odboru 8.4.1. ochrana osôb a majetku z oblasti výskumu 23 
Bezpečnostné služby  (žiadosť č. 59_11/AK) - 28. 4. 2011 o 14.00 h 

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

7. Overovanie výsledkov opatrení podľa § 85 ods. 2 – správy na odstránenie nedostatkov po 
komplexnej akreditácii 
7.1 Akadémia umení v Banskej Bystrici (žiadosť č. 411 _10/AK) 

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

konanie 
10. Komplexné akreditácie 

10.1  Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (žiadosť č. 
319_10/AK, predkladá J. Uhrík) – 27. 4. 2011 o 15.00 h 

10.2  Vysoká škola v Sládkovičove (žiadosť č. 314_10/AK, informácie členov dočasnej 
PS, podnet predsedníčky AK z Českej republiky č. 128_11/AK) 

10.3  Informácie predsedov dočasných PS pre komplexnú akreditáciu  
DTI (G. Porubská), VŠBM (M. Líška), SeVŠ (I. Hyben), BISLA (J. Horváth) 
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11. Rozličné 
11.1  Zmeny v stálych PS a zriadenie dočasnej PS 
11.2  Nevybavené žiadosti 
11.3  Vnútorné a vonkajšie hodnotenie AK 
11.4  Iné (informácie členov AK z rokovaní PS a iných podujatí, informácie SAK) 
11.5  Overovanie dodržiavania kritérií vysokých škôl prijatých pre vymenúvacie konanie  

(č. žiadosti 42_11/AK) 
11.6  Akadémia médií, vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie, n. o.  

(č. žiadosti 158_11/AK, nanovo posúdenie garancii študijných programov) 
 

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. Zo zasadnutia sa ospravedlnila zo zdravotných dôvodov M. 
Gbúrová a k 8. 4. 2011 zaniklo v súlade s § 81 ods. 7 písm. c) zákona o vysokých školách  
č. 131/2002 Z. z. členstvo v AK S. Biskupičovi, ktorý bol vymenovaný za prorektora vysokej 
školy. 
Zasadnutie pokračovalo schvaľovaním dodatkov k pôvodne zaslanému návrhu programu 
zasadnutia. Odsúhlasené bolo doplnenie bodu 5.3, 11.4, 11.5 a v rámci bodu Rozličné aj 
prerokovanie podnetu Paneurópskej vysokej školy v Bratislave (PeVŠ, č. žiadosti 
129_11/AK). Takto doplnený návrh programu zasadnutia bol odsúhlasený všetkými 
prítomnými členmi AK v počte 17.  
V ďalšom tajomníčka AK konštatovala, že z 57. zasadnutia AK boli okrem uznesenia 
č. 57.6.4. splnené všetky uznesenia. Vzhľadom na ukončenie členstva S. Biskupiča v AK, 
ktorý bol jedným z poverených členov na splnenie predmetného uznesenia, AK prijala nové 
uznesenie 58.1.1. 

Uznesenie 58.1.1 
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 Ľ. Fišeru a J. Šteňu ich 
overením. S výsledkami overenia oboznámia Akreditačnú komisiu na 59. zasadnutí AK.  
 
O priebehu naplnenia uznesenia 57.7.1c) a 57.10.3 podrobne informoval členov AK J. Uhrík, 
predseda dočasných PS. V prípade postupu a záverov z naplnenia uznesenia 57.10.3 
(problematika UMB PraF) aj napriek pretrvajúcemu nesúhlasu člena J. Beňu s priebehom 
overovania prijatých opatrení na vysokej škole, väčšina členov AK odsúhlasila postup 
dočasných pracovných skupín, ktoré boli ustanovené na naplnenie predmetných uznesení. 

Ďalej členovia AK obšírne diskutovali o Návrhu vecného obsahu novely zákona o vysokých 
školách (novela 2012), ktorý je zverejnený na webovej stránke MŠVVaŠ SR. Tejto diskusie 
sa zúčastnil aj Libor Vozár, prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK). Členovia 
Akreditačnej komisie zašlú do 10. 5. 2011 svoje pripomienky k návrhu novely elektronicky 
do sekretariátu AK pre potreby vypracovania spoločného stanoviska komisie.  

Uznesenie 58.1.2 
Akreditačná komisia poveruje predsedu AK Ľ. Fišeru zaslaním spoločného stanoviska 
komisie MŠVVaŠ SR v určenej lehote na pripomienky, t.j. do 13. 5. 2011. 
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K bodu 2 
Počas rokovania k žiadostiam všetci členovia AK prítomní na zasadnutí postupne odsúhlasili 
v súlade s čl. 5 ods. 7 platného štatútu AK predloženie hodnotiacich správ a stanovísk priamo 
na zasadnutí AK k žiadostiam uvedených v prílohe k uzneseniu 58.2.1.a pod číslami: 
132_10/AK, 467_11/AK, 474_10/AK, 475_10/AK, 78_11/AK, 18_11/AK, 70_11/AK, 
94_11/AK, 109_11/AJK a 110_11/AK. 

Uznesenie 58.2.1 
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 
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 
citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR pozastaviť právo udeľovať absolventom 
príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul, resp. zamietnuť žiadosť 
o priznanie práv takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 
 

K bodu 3 
Uznesenie 58.3.1 
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). 
 

K bodu 4 
Uznesenie 58.4.1 
Akreditačná komisia ustanovuje na posúdenie žiadosti (č. 91_11/AK) na zriadenie Fakulty 
psychológie Paneurópskej vysokej školy so sídlom v Bratislave dočasnú pracovnú skupinu 
v súlade s čl. 7 ods. 4 platného štatútu AK v zložení: predsedníčka – G. Porubská, členovia – 
M. Gbúrová, J. Horváth, J. Jarab, L. Lováš.  
 

K bodu 5 
Akreditačná komisia posúdila žiadosti MŠVVaŠ č. 59_11/AK, 61_11/AK, 97_11/AK, v 
ktorých bola vyzvaná na vyjadrenie sa k zmene v sústave študijných odborov. Konkrétne ide 
o zmeny v opisoch študijných odborov: 
a) 8.4.3. výzbroj a technika ozbrojených síl, 8.4.4. národná a medzinárodná bezpečnosť, 8.4.6. 

vojenské spojovacie a informačné systémy, ktorú predložila štátna vysoká škola Akadémia 
ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši (61_11/AK).  

b) 7.1.8. röntgenológia a rádiológia, ktorú predložila verejná vysoká škola Univerzita 
Komenského v Bratislave (97_11/AK),  

c) 8.3.1. ochrana osôb a majetku, ktorú predložila súkromná VŠ Vysoká škola 
bezpečnostného manažérstva so sídlom v Košiciach (č. 59_11/AK).  

Rokovanie k navrhovaným zmenám v sústave študijných odborov sa uskutočnilo za 
prítomnosti delegovaných zástupcov z jednotlivých vysokých škôl v súlade s čl. 5 ods. 11 
platného štatútu AK a k jednotlivým návrhom boli prijaté nasledujúce uznesenia.   
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Uznesenie 58.5.1 
a) Akreditačná komisia posúdila zmeny v opisoch študijných odborov 8.4.3. výzbroj 

a technika ozbrojených síl, 8.4.4. národná a medzinárodná bezpečnosť, 8.4.6. vojenské 
spojovacie a informačné systémy v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) platného zákona 
o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. Akreditačná komisia súhlasí s predloženými 
zmenami a  odporúča ich prija ť až po dopracovaní pripomienok do predložených opisov 
študijných odborov tak, ako je to uvedené v prílohe k uzneseniu.  

b) Akreditačná komisia posúdila zmeny v opise študijného odboru 7.1.8. röntgenológia 
a rádiológia v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) platného zákona o vysokých školách č. 
131/2002 Z. z. Akreditačná komisia súhlasí s predloženými zmenami a  odporúča ich 
prija ť až po dopracovaní pripomienok do predloženého opisu študijného odboru tak, ako 
je to uvedené v prílohe k uzneseniu. 

c) Akreditačná komisia posúdila zmeny v opise študijného odboru 8.3.1. ochrana osôb 
a majetku, v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) platného zákona o vysokých školách č. 
131/2002 Z. z. Akreditačná komisia neodporúča prija ť predložený návrh. Svoje 
odporúčanie odôvodňuje najmä tým, že predložený opis nedostatočne vymedzuje rozdiely 
s novo definovanými príbuznými  študijnými odbormi aj nedostatočným preukázaním 
tejto príbuznosti vo vzťahu k jadru odboru 8.3.1. Predložené zmeny Akreditačná komisia 
považuje za účelové a navyše zasahujúce do iných študijných odborov, z čoho vyplýva aj 
nevyhnutnosť, aby sa k navrhnutým zmenám vyjadrili zástupcovia z oblasti novo 
navrhovaných príbuzných odborov.  
 

K bodu 6 
Uznesenie 58.6.1 
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 7 
Správu z overenia výsledkov opatrení prijatých Akadémiou umení v Banskej Bystrici (AU) 
predniesol členom AK predseda dočasnej pracovnej skupiny L. Čarný. Po oboznámení sa 
s prijatými opatreniami na odstránenie nedostatkov, ktoré prijala AU nasledovala diskusia, 
ktorej sa zúčastnil aj rektor AU doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. Po vyhodnotení diskusie 
a ukončení rozpravy k tomuto bodu prijala AK nasledujúce uznesenie počtom hlasov 16 
z prítomných 17 členov AK. Jeden člen AK sa zdržal hlasovania. 

Uznesenie 58.7.1 
Akreditačná komisia konštatuje, že Akadémia umení v Banskej Bystrici ako univerzitná 
verejná vysoká škola prijala  v stanovenej lehote podľa § 85 ods. 2, zákona č. 131/2002 Z. z. 
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o vysokých školách dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených v čase 
komplexnej akreditácie činností vysokej školy, podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie, ktoré 
sa týkali nesplnenia kritérií pre zaradenie medzi univerzitné vysoké školy.  
Akreditačná komisia ďalej konštatuje, že Akadémia umení v Banskej Bystrici zistené 
nedostatky odstránila (pozri prílohu k uzneseniu). Na základe overenia dosiahnutých 
výsledkov týchto opatrení Akreditačná komisia navrhuje, aby Akadémia umení v Banskej 
Bystrici  bola naďalej začlenená medzi univerzitné vysoké školy v súlade s § 2 ods. 13, 
písm. a) platného zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. 
 

K bodu 8 
Uznesenie 58.8.1 
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 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). 
  

K bodu 9 
V rámci tohto bodu sa uskutočnila diskusia k predloženým zisteniam stálej pracovnej skupiny 
za OV 18 k správe (č. žiadosti 425_10/AK postúpenej z MŠVVaŠ SR) na odstránenie 
nedostatkov, ktoré boli príčinou pozastavenia práv uskutočňovať habilitačné konanie 
a konanie na vymenúvanie za profesorov na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 
univerzity v Trnave.  
 

K bodu 10 
Návrh hodnotiacej správy predložil členom Jozef Uhrík, predseda dočasnej pracovnej skupiny 
pre komplexnú akreditáciu Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia 
v Prešove (ďalej aj „C“) 
Rokovania k návrhu hodnotiacej správy (ďalej aj „návrh HS“) sa za VŠMP ISM zúčastnil jej 
rektor prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc., prorektorka Renáta Madzinová a predseda správnej 
rady Ing. Jozef Polačko. Rektor vyjadril súhlas so závermi AK a v krátkej prezentácii 
predstavil členom AK vysokú školu. Po prezentácii nasledovala krátka diskusia, v ktorej 
rektor a ostatní zástupcovia vysokej školy zodpovedali na niektoré otázky členov AK 
zamerané na profiláciu vysokej školy, získavanie finančných prostriedkov pre uskutočňovanie 
výskumných aktivít, motiváciu uchádzačov o štúdium a uplatnenie absolventov v praxi.   
Po skončení diskusie a prerokovaní všetkých návrhov žiadostí na priznanie práv na 
uskutočňovanie vysokoškolského vzdelávania v predložených študijných programoch, sa 
uskutočnilo hlasovanie o hodnotiacej správe (príloha k bodu 10) a o uzneseniach 
k jednotlivým častiam hodnotiacej správy v súlade s čl. 6 platného štatútu AK. Hlasovania sa 
zúčastnilo 17 prítomných členov z  celkového počtu členov AK 19. Za prijatie uznesení 
58.10.1a až 58.10.1d hlasovali všetci prítomní členovia AK. 
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a) Hodnotenie plnenia poslania a úloh Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM 
Slovakia v Prešove  
Uznesenie 58.10.1a 
Akreditačná komisia konštatuje, že Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM 
Slovakia v Prešove napĺňa poslanie tak, ako to má stanovené v štatúte a v dlhodobom 
zámere. 

 
b) Vyjadrenie komisie o spôsobilosti uskutočňovať študijné programy, pre ktoré Vysoká 
škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove požiadala o akreditáciu  
Uznesenie 58.10.1b 
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
posúdila spôsobilosť Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove 
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) 
 
d) Hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti Vysokej 

školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove  
Uznesenie 58.10.1c 
Výsledky hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v oblasti 
výskumu číslo 8 Ekonómia a manažment na Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM 
Slovakia v Prešove 

Číslo a oblasť výskumu Hodnotenie 

8 Ekonómia a manažment C (1,79) 
 
d) Vyjadrenie Akredita čnej komisie o začlenení Vysokej školy medzinárodného 
podnikania ISM Slovakia v Prešove podľa § 2 ods. 13 zákona o vysokých školách  

Uznesenie 58.10.1d 
Akreditačná komisia na základe hodnotenia plnenia Kritérií vydaných rozhodnutím 
Ministerstva školstva SR dňa 12. 12. 2007 a platných od 1. 1. 2008, príloha č. 3 pre 
začlenenie vysokej školy medzi odborné vysoké školy konštatuje, že Vysoká škola 
medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove spĺňa kritériá KZO-1 až KZO-3 vo 
všetkých rokoch hodnoteného obdobia. 
Na základe vyhodnotenia plnenia kritérií Akreditačná komisia navrhuje začleniť Vysokú 
školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove medzi odborné vysoké školy 
v súlade s § 2 ods. 13.  
 

Uznesenie 58.10.2 
Akreditačná komisia ukladá predsedovi stálej  pracovnej skupiny pre oblasť výskumu 7 Právo 
a medzinárodné vzťahy R. Schronkovi, aby v lehote do 15. 5. 2011 zaslal sekretariátu 
Akreditačnej komisie návrhy hodnotiacich správ k študijným programom, o akreditáciu 
ktorých požiadala v rámci komplexnej akreditácie Vysoká škola v Sládkovičove. 
 

Uznesenie 58.10.3 
Akreditačná komisia berie na vedomie informácie predsedov dočasných pracovných skupín 
o priebehu činnosti v rámci komplexnej akreditácie Bratislavskej medzinárodnej školy 
liberálnych štúdií v Bratislave (BISLA), Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici (SeVŠ), 
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Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom (DTI) a Vysokej školy 
bezpečnostného manažérstva  v Košiciach (VŠBM) a ukladá im predloženie materiálov na 
rokovanie 59. zasadnutia takto: 

• J. Horváth predloží sekretariátu AK kompletnú hodnotiacu správu z BISLA do 16. 5. 
2011. Sekretariát AK neodkladne zabezpečí predloženie tejto správy na elektronické 
hlasovanie členom AK. 

• I. Hyben, G. Porubská a M. Líška predložia sekretariátu AK na prvé čítanie hodnotiace 
správy za SeVŠ, DTI a VŠBM do 15. 6. 2011. 

 

K bodu 11 
11.1 Zmeny v stálych PS a zriadenie  dočasnej PS  

Uznesenie 58.11.1 
Akreditačná komisia schválila v súlade s čl. 7 ods. 5 platného štatútu AK 
a) zmeny v stálych pracovných skupinách takto: (pozri prílohu k uzneseniu) 
b) ustanovenie dočasnej pracovnej skupiny na posúdenie projektu právnickej osoby (č. 

žiadosti 169_11/AK) pôsobiť ako súkromná vysoká škola „Akadémia filmovej tvorby 
a multimédií“ so sídlom v Bratislave takto: (pozri prílohu k uzneseniu) 

 
11.2 Nevybavené žiadosti 
Sekretariát AK predložil všetkým predsedom stálych pracovných skupín prehľad 
nevybavených žiadosti. Súčasne upozornil na dodržiavanie zákonom stanovených lehôt na ich 
vybavenie.  
 
11.3 Vnútorné a vonkajšie hodnotenie AK 
Tajomníčka AK odovzdala členom AK „Normy a smernice na zabezpečenie kvality 
v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania“(slovenský preklad zabezpečila SRK), 
ktoré vydala ENQA. Ide o kľúčový materiál pre potreby vnútorného hodnotenia AK 
(sebahodnotenie) hodnotenie AK externými hodnotiteľmi. Spolu s predsedom AK Ľ. Fišerom 
informovali prítomných  členov o príprave obidvoch  hodnotení v tomto roku. Vzhľadom na 
skutočnosť, že AK je od septembra 2010 už len kandidátskym členom ENQA, poverila M. 
Pola, aby zistil prostredníctvom koordinátora ENQA možné postupy získania riadneho 
členstva v ENQA vrátane časového harmonogramu.   
 
11.4 Iné (informácie členov AK z rokovaní PS a iných podujatí, informácie SAK) 
V rámci uvedeného bodu Akreditačná komisia sa na  neverejnom rokovaní zaoberala 
podnetom PeVŠ (č. žiadosti 129_11/AK), v ktorom sa navrhuje vylúčenie člena AK J. Beňu 
z rokovaní o tejto vysokej škole z dôvodu zaujatosti. 
Po rozsiahlej diskusii k predloženému podnetu AK prijala nasledujúce uznesenie. 

 Uznesenie 58.11.2 
Akreditačná komisia v súlade s čl. 7 ods. 5 platného štatútu AK schvaľuje odvolanie člena 
AK J. Beňu z členstva v stálej pracovnej skupine pre oblasť výskumu 7 Právo a medzinárodné 
vzťahy. Na základe vyššie uvedeného predseda AK odvolal menovaného z členstva PS pre 
OV 7.  
 
Na podnet člena AK J. Šteňu bolo v súvislosti s možnosťami späť vzatia žiadosti žiadateľom 
z procesu akreditácie prijaté nasledujúce uznesenie 

Uznesenie 58.11.3 
Akreditačná komisia poveruje predsedu stálej pracovnej skupiny pre OV 7 Právo 
a medzinárodné vzťahy R. Schronka, aby sa na najbližšom zasadnutí PS zaoberala 
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problematikou možnosti späť vzatia žiadosti, ktorú oprávnení žiadatelia podávajú  
Akreditačnej komisii v súlade s § 2 ods. 2 písm. a) až c) platného nariadenia vlády SR č. 
104/2003 Z. z. Akreditačnej komisii.   
 
11.5 Overovanie dodržiavania kritérií vysokých škôl prijatých pre vymenúvacie konanie 

(č. žiadosti 42_11/AK) 
Akreditačná komisia vyhodnotila priebeh overovania dodržiavania kritérií niektorých 
vysokých škôl pri vymenúvacom konaní v študijných odboroch, ktoré boli 
poskytnuté MŠVVaŠ SR v súlade s § 82 ods. 4 platného zákona o vysokých školách č. 
131/2002 Z.z. Rovnako odsúhlasila návrhy listov pre dotknutých rektorov vysokých škôl na 
doplnenie podkladov k overovaniu.  
 
11.6 Akadémia médií, vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie, n. o.  
 (č. žiadosti 158_11/AK, nanovo posúdenie garancii študijných programov) 

Uznesenie 58.11.4 
Akreditačná komisia sa zaoberala žiadosťou č. 158_11/AK, ktorou ju MŠVVaŠ žiada 
o bezodkladné opätovné posúdenie personálneho zabezpečenia v dvoch študijných 
programoch  Akadémie médií, vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie, n. 
o. so sídlom v Bratislave (AK posudzovala predmetné študijné programy ešte v roku 2007 
v rámci projektu pre udelenie štátneho súhlasu pre uvedený právnický subjekt). Vzhľadom na 
skutočnosť, že od pôvodného posudzovania už uplynuli štyri roky, AK ustanovuje na 
posúdenie predmetnej žiadosti dočasnú pracovnú skupinu v zložení: J. Jarab – predseda, 
členovia – J. Beňa, L. Čarný, M. Pol, T. Žilka, M. Kaňuch (člen PS pre OV 4) a D. Poláčková 
(členka PS pre OV 4). 
 
Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK 
 
Schválil:        Ľubor  F i š e r a   

predseda Akreditačnej komisie 


