
Zápis 
z  59. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 

konaného v dňoch 22. – 24. júna 2011 v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí 
___________________________________________________________________________ 

Účasť 

1. Členovia AK 
prítomní:   L. Čarný, M. Gbúrová, 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. 

neprítomný: J. Beňa.  

2. Hostia  
Libor Vozár, prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) 
Peter Plavčan,  generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR  
Jozef Jurkovič , riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania SVŠ MŠVVaŠ SR 
Zuzana Brčáková, odbor vysokoškolského vzdelávania SVŠ MŠVVaŠ SR  
Anna Čekanová, podpredsedníčka Rady vysokých škôl (RVŠ) 

Program 

1. Otvorenie, kontrola uznesení, informácia predsedu AK 
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 – 23. 6. 2011 
o 14.30 h) 

5. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. e) – štátny súhlas   
Akadémia médií, vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie, n. o. (č. žiadosti 
158_11/AK nanovo posúdenie garancie študijných programov) 

6. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. f) – zmeny v sústave študijných odborov  
Zmena opisu študijného odboru 3.1.7. verejná politika a verejná správa  (č. žiadosti 
60_11/AK, 22. 6. 2011 o 15.30 h) 

7. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 11 – zmeny oznámené vysokými školami 
(§ 3 ods. 10 nariadenia vlády o 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 Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (žiadosť č. 483_10/AK, 
predkladá J. Horváth) – 23. 6. 2011 o 11.00 h 

10.2 Vysoká škola v Sládkovičove (žiadosť č. 314_10/AK, predkladá J. Horváth) - 23. 6. 
2011 o 13.00 h 

10.3 Predkladanie hodnotiacich správ predsedami dočasných PS pre komplexnú 
akreditáciu DTI (G. Porubská), VŠBM (M. Líška), SeVŠ (I. Hyben) -1. čítanie 

11. Rozličné 
11.1 Zmeny v stálych 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, 

plán zasadnutí AK na 2. polrok 2011 
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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. Akreditačná komisia bola počas celého 
zasadnutia uznášaniaschopná. Zo zasadnutia sa ospravedlnil J. Beňa z dôvodu účasti na 
konferencii. V čase zasadnutia Akreditačná komisia nebola doplnená o dvoch členov, ktorým 
v priebehu roka zaniklo členstvo.  
Zasadnutie pokračovalo schvaľovaním návrhu programu zasadnutia, ktorý bol odsúhlasený 
všetkými prítomnými členmi v počte 18. V ďalšom tajomníčka AK konštatovala, že všetky 
uznesenia z 58. zasadnutia AK boli splnené.  
Predseda AK oboznámil všetkých prítomných členov AK s aktivitami od ostatného zasadnutia 
a vyhodnotil prvé kolo overovania dodržiavania kritérií vysokých škôl, za ktorých im bolo 
priznané právo uskutočňovať  vymenúvacie konania v predmetných študijných odboroch. 
Overovanie prebiehalo v súlade s platnými predpismi, ktorými sa riadi činnosť AK a v súlade 
s uznesením AK č. 57.3.2 na tých vysokých školách, ktoré boli uvedené v liste ministra 
školstva VVaŠ SR z 31. 1. 2011 (č. žiadosti 42_11/AK). S výsledkami overovania bol 
písomne oboznámený minister školstva VVaŠ listom predsedu AK zo dňa 16. 6. 2011. 
Predseda AK súčasne oznámil, že listom zo dňa 20. 6. 2011 minister školstva VVaŠ SR  
oznámil, že v súčasnosti eviduje ďalších pätnásť návrhov na vymenovanie profesorov 
z jednotlivých vysokých škôl. K postupu overovania novo zaslaného zoznamu prijala AK 
nasledujúce uznesenie. 

Uznesenie 59.1.1 
a) Akreditačná komisia sa oboznámila s listom ministra školstva VVaŠ SR (č. 270_11/AK 

z 20. 6. 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 boli príslušnej vysokej škole priznané práva na 
vymenúvacie konanie v  študijnom odbore, v ktorom boli predložené návrhy na 
vymenovanie profesorov v zmysle listu ministra.  

b) Overovanie dodržiavania kritérií uvedených v písmene a) tohto uznesenia bude 
vykonávať dočasná pracovná skupina v zložení uvedenom v uznesení AK č. 57.3.2 
okrem S. Biskupiča, ktorému k 8. 4. 2011 skončilo členstvo v AK. Doplnenie dočasnej 
pracovnej skupiny sa bude vykonávať takisto v súlade s uznesením AK č 57.3.2. 

c) Organizačno-administratívne práce spojené s predmetným overovaním zabezpečí 
sekretariát AK.  

Časti zasadnutia sa zúčastnili aj zástupcovia SRK a RVŠ, ktorí prítomných oboznámili 
s aktivitami vo svojich orgánoch od ostatného zasadnutia.  
Anna Čekanová, podpredsedníčka RVŠ,  informovala o výsledkoch volieb do RVŠ 
a o materiáloch, ktoré boli v ostatnom období predmetom rokovaní (napr. otázka miezd 
študentov doktorandského štúdia, podmienok príspevkov zo štátneho rozpočtu súkromným 
vysokým školám a pripomienkovanie k legislatívnym zmenám z oblasti vysokého školstva). 
Libor Vozár, prezident SRK, takisto informoval o priebehu diskusií v SRK k aktuálnym 
otázkam ako je návrh novely zákona o vysokých školách, projekty MINERVA 2 a FENIX 
a k metodickému hodnoteniu vedeckej a výskumnej práce, ktoré sa pripravuje v spolupráci 
so SAV. Prezident SRK na záver opätovne podal návrh na zvolanie spoločného zasadnutia 
AK a SRK v jesennom termíne. Predseda AK zopakoval dôvody, pre ktoré sa spoločné 
rokovanie v minulosti neuskutočnilo a súhlasil s navrhovaným termínom spoločného 
stretnutia AK a SRK.  
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K bodu 2 
Počas rokovania k žiadostiam všetci členovia AK prítomní na zasadnutí odsúhlasili v súlade 
s čl. 5 ods. 7 platného štatútu AK predloženie hodnotiacich správ a stanovísk priamo na 
zasadnutí AK k žiadostiam, ktoré sú uvedené v prílohe k uzneseniu 59.2.1.  pod číslami: 
45_11/AK, 467_10/AK, 133_11/AK, 238_11/AK, 126_11/AK, 80_11/AK, 70_11/AK 
(sociológia – 3. st.).  

Uznesenie 59.2.1 
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). 

c) Akreditačná komisia sa zaoberala žiadosťou ministra školstva VVaŠ SR zo dňa 16. 6. 
2011 (č. 262_11/AK) a v súlade s čl. 6 ods. 21 platného štatútu AK potvrdzuje svoje 
vyjadrenie z 58. zasadnutia AK k akreditácii študijného programu 1. stupňa aplikovaná 
informatika  v študijnom odbore 9.2.9. aplikovaná informatika z Paneurópskej vysokej 
školy, Fakulty informatiky v Bratislave s odôvodnením takto: (pozri prílohu k uzneseniu).  

 
Uznesenie 59.2.2 
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 59.3.1 
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 MŠVVaŠ 
SR 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 vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie 
na vymenúvanie profesorov a podľa § 83 ods. 9 citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ 
SR zamietnuť žiadosť uskutočňovať toto právo v príslušných študijných odboroch takto: 
(pozri prílohu k uzneseniu). 
 

K bodu 4 
Prerokovanie žiadosti sa uskutočnilo v súlade s čl. 5 ods. 11 písm. a) platného štatútu AK za 
prítomnosti štatutárneho orgánu Paneurópskej vysokej školy so sídlom v Bratislave. Za 
vysokú školu boli prítomní:  PhDr. Emil Pejko (štatutárny zástupca), JUDr. Ján Čarnogurský 
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(člen Správnej rady PeVŠ), prof. Ján Svák (rektor PeVŠ) a prof. Teodor Kollárik 
(predkladateľ projektu zriadenia novej fakulty). 

Uznesenie 59.4.1 
a) Akreditačná komisia posúdila žiadosť č. 91_11/AK Paneurópskej vysokej školy na 

zriadenie Fakulty psychológie so sídlom v Bratislave v súlade s § 47b ods. a) zákona 
o VŠ č. 131/2002 Z.z. a v súlade s čl. 6 ods. 11 platného štatútu AK odsúhlasila projekt 
zriadenia vyššie uvedenej fakulty. 

b) Akreditačná komisia súčasne posúdila podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách spôsobilosť Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy 
uskutočňovať predložený študijný program v žiadosti č. 91_11/AK a podľa § 83 ods. 2 
citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR priznať právo udeľovať absolventom 
príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul takto: (pozri prílohu 
k uzneseniu). 

 

K bodu 5 
Akreditačná komisia na základe vypracovaného stanoviska a hodnotiacich správ (pozri 
v prílohe) dočasnej pracovnej skupiny pod vedením J. Jaraba prijala k žiadosti ministra 
školstva VVaŠ SR č. 158_11/AK k požiadavke bezodkladného opätovného posúdenia 
personálneho zabezpečenia Akadémie médií, vysokej školy mediálnej a marketingovej 
komunikácie, n. o., so sídlom v Bratislave nasledujúce uznesenie.  

Uznesenie 59.5.1 
Akreditačná komisia konštatuje, že personálne zabezpečenie študijných programov vrátane 
novo navrhovaných garantov pre bakalárske študijné programy mediálna komunikácia a 
marketingová komunikácia (pozri prílohu k uzneseniu) súkromnej vysokej školy Akadémia 
médií, vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie, n. o., so sídlom v Bratislave, je 
dostatočné. 
 

K bodu 6 
Prerokovanie žiadosti č. 60_11/AK sa uskutočnilo v súlade s čl. 5 ods. 11 písm. c) platného 
štatútu AK za prítomnosti navrhovateľa na zmenu v sústave študijných odborov, ktorým je 
rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. L. Mirossay. Po rozsiahlej diskusii 
k navrhovanej zmene v sústave študijných odborov bolo prijaté nasledujúce uznesenie.   

Uznesenie 59.6.1 
Akreditačná komisia posúdila zmeny v opise študijného odboru 3.1.7. verejná politika 
a verejná správa v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) platného zákona o vysokých školách č. 
131/2002 Z. z.  
Akreditačná komisia v súlade s čl. 6 ods. 11 odsúhlasila návrh na zaradenie možnosti štúdia 
v predmetnom študijnom odbore aj pre tretí stupeň a predložený návrh opisu študijného 
odboru s odporúčaním doplniť ho v písmene f) o  rozdiely príbuzných študijných odborov 
k schvaľovanému študijnému odboru (pozri prílohu k uzneseniu). 
 

K bodu 7 
Uznesenie 59.7.1 
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) 
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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 8 
Uznesenie 59.8.1 
Akreditačná komisia v súlade s § 83 ods. 9 platného zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách zabezpečila overenie výsledkov opatrení, ktoré prijala vysoká škola na odstránenie 
nedostatkov, pre ktoré mala pozastavenú platnosť priznaných práv v dotknutom študijnom 
programe a konštatuje, že príslušná vysoká škola v súčasnosti spĺňa požadované kritériá. 
Z uvedeného dôvodu AK navrhuje MŠVVaŠ SR obnoviť platnosť priznaných práv takto: 
(pozri prílohu k uzneseniu). 
 

K bodu 9 
Uznesenie 59.9.1 
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 v dotknutých študijných odboroch a konštatuje, že 
príslušná vysoká škola v súčasnosti nespĺňa požadované kritériá. Z uvedeného dôvodu 
navrhuje MŠVVaŠ SR v súlade s § 83 ods. 9 odňať priznané práva takto: (pozri prílohu 
k uzneseniu). 
  

K bodu 10 
 

10.1 Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií v Bratislave 
(žiadosť č. 483_10/AK) 

Návrh hodnotiacej správy predložil Július Horváth, predseda dočasnej pracovnej skupiny pre 
komplexnú akreditáciu Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií v Bratislave 
(ďalej aj „BISLA“), pričom vyzdvihol dobrú orientáciu školy a dôsledné napĺňanie 
dlhodobého zámeru a cieľov, výborné prostredie a kvalitných študentov.  
Rokovania k návrhu hodnotiacej správy (ďalej aj „návrh HS“) sa za vysokú školu zúčastnil 
rektor Samuel Abrahám, PhD. a prorektor prof. PhDr. František Novosád, CSc. Rektor 
vyjadril súhlas so závermi AK v rámci komplexnej akreditácie, zhrnul základné princípy 
fungovania BISLA a jej perspektívy. Po vystúpení rektora nasledovala krátka diskusia, 
v ktorej zástupcovia BISLA zodpovedali na viaceré otázky členov AK. Po skončení diskusie 
a prerokovaní žiadosti na priznanie práv na uskutočňovanie vysokoškolského vzdelávania 
v predloženom študijnom programe sa uskutočnilo hlasovanie k hodnotiacej správe (príloha 
k bodu 10.1) a o uzneseniach k jednotlivým častiam hodnotiacej správy v súlade s čl. 6 
platného štatútu AK. Hlasovania sa zúčastnilo 18 prítomných členov z  celkového počtu 
členov AK 19. Za prijatie uznesení 59.10.1a až 59.10.1d hlasovali všetci prítomní členovia 
AK. 
 



 6

a) Hodnotenie plnenia poslania a úloh Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií 
v Bratislave na základe analýzy jej činnosti 

Uznesenie 59.10.1a 
Akreditačná komisia konštatuje, že Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií v 
Bratislave napĺňa poslanie tak, ako to má stanovené v štatúte a v dlhodobom zámere. 
 
b) Vyjadrenie komisie o spôsobilosti uskutočňovať študijný program, pre ktorý 
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií v Bratislave požiadala o akreditáciu  

Uznesenie 59.10.1b 
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
posúdila spôsobilosť Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií v Bratislave 
uskutočňovať jeden študijný program v súlade so žiadosťou a podľa § 83 ods. 1 citovaného 
zákona odporúča MŠVVaŠ SR priznať právo udeľovať absolventom príslušného študijného 
programu zodpovedajúci akademický titul: (pozri prílohu k uzneseniu) 
 
c) Hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti Bratislavskej 
medzinárodnej školy liberálnych štúdií v Bratislave  

Uznesenie 59.10.1c 
Výsledky hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti podľa 
oblastí výskumu na Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií v Bratislave sú 
takéto: 

Číslo a oblasť výskumu Hodnotenie 

6 Spoločenské a behaviorálne vedy B 
 
d) Vyjadrenie Akredita čnej komisie o začlenení Bratislavskej medzinárodnej školy 
liberálnych štúdií v Bratislave  podľa § 2 ods. 13 zákona o vysokých školách  

Uznesenie 59.10.1d 
Akreditačná komisia na základe vyhodnotenia kritérií používaných na začlenenie vysokých 
škôl zo dňa 12. 12. 2007 a platných od 1. 1. 2008, príloha č. 3 - kritériá na začlenenie vysokej 
školy medzi odborné vysoké školy konštatuje, že Bratislavská medzinárodná škola 
liberálnych štúdií v Bratislave spĺňa kritériá KZO-1, KZO-2 a KZO-3 na zaradenie medzi 
odborné vysoké školy podľa § 2 ods.13 písm. b) zákona o vysokých školách. 
 
Na základe vyhodnotenia plnenia kritérií Akreditačná komisia navrhuje začleniť 
Bratislavskú medzinárodnú školu liberálnych štúdií v Bratislave medzi odborné vysoké 
školy. 
 

10.2 Vysoká škola v Sládkovičove 
(žiadosť č. 314_10/AK) 

 
Návrh hodnotiacej správy predložil Július Horváth, predseda dočasnej pracovnej skupiny pre 
komplexnú akreditáciu Vysokej školy v Sládkovičove (ďalej aj „VŠS“).  
Rokovania k návrhu hodnotiacej správy (ďalej aj „návrh HS“) sa za vysokú školu zúčastnil 
rektor prof. Ing. Karol Polák, DrSc., dekan Fakulty práva Janka Jesenského VŠS (FP JJ VŠS) 
prof. JUDr. Mojmír Mamojka s prodekanmi JUDr. Borisom Suskom, PhD. a doc. JUDr. 
Antonom Dulakom, PhD., ďalej sa rokovania zúčastnila prodekanka Fakulty sociálnych štúdií 
VŠS PhDr. Štefánia Köverová, CSc. a prodekan Fakulty verejnej politiky a verejnej správy 
VSS doc. PhDr. Peter Ondria, PhD. 
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V úvode rektor VŠS zrekapituloval hlavné časti vyjadrenia k HS, pričom zdôraznil, že VŠS 
vníma AK ako kolektív osobností akademického života v SR, ktorá je plne spôsobilá vnímať 
problémy vysokoškolskej sféry a postupovať pri svojej činnosti síce nekompromisne, ale 
objektívne a korektne. Ďalej rektor plne akceptoval odporúčania Akreditačnej komisie 
a predložil doplnenie podkladov k vyhodnoteniu KZV-2 v rámci začlenenia VŠ (finančné 
prostriedky, ktoré VŠS ako súkromná vysoká škola vynaložila na riešenie výskumných 
projektov v danom roku). Rektorovo vystúpenie doplnil dekan FP JJ VŠS prof. M. Mamojka, 
informáciou, že fakulta, ktorú vedie, má kvalitné personálne zabezpečenie s vekovým 
priemerom 46 rokov, čím sa nemôže pochváliť žiadna právnická fakulta v SR. Následne 
zástupcovia vysokej školy diskutovali s členmi AK najmä o prijatých opatreniach na FP JJ 
VŠS vo vzťahu k uskutočňovaniu študijného programu právo 1. stupňa v Brne v spolupráci 
s Joštovou akadémiou v Brne a študijného programu právo 2. stupňa v spolupráci s vysokou 
školou v ČR Bankovní institut vysoká škola, a.s. ( v skratke  „BIVŠ“). 
V tejto súvislosti rektor uviedol, že k výhradám pracovnej skupiny pre OV 7 prijali opatrenia 
uvedené v prílohe 4 svojho vyjadrenie (pozri v prílohe) a to: VŠS podniká právne kroky na 
ukončenie spolupráce s BIVŠ a zastavuje výučbu na pracovisku v Prahe. Takisto zvažuje 
presun študentov bakalárskeho študijného programu právo na pracovisku v Brne do sídla 
vysokej školy v Sládkovičove. AK tieto skutočnosti, najmä vyhlásenie o zastavení výučby na 
pracovisku v Prahe, zobrala do úvahy pri posudzovaní spôsobilosti FP JJ VŠS v študijných 
programoch právo 1. a 2. stupňa. Po skončení diskusie a prerokovaní žiadosti na priznanie 
práv na uskutočňovanie vysokoškolského vzdelávania v predložených študijných programoch, 
sa uskutočnilo hlasovanie k HS (príloha k bodu 10.2) a o uzneseniach k jednotlivým častiam 
hodnotiacej správy v súlade s čl. 6 platného štatútu AK. Hlasovania sa zúčastnilo 18 
prítomných členov z  celkového počtu členov AK 19. Za prijatie uznesení 59.10.2a až 
59.10.2d hlasovalo 17 členov AK, 1 člen AK bol proti. 

 
a) Hodnotenie plnenia poslania a úloh Vysokej školy v Sládkovičove na základe analýzy 
jej činnosti 
Uznesenie 59.10.2a 
Akreditačná komisia konštatuje, že Vysoká škola v Sládkovičove 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 v Sládkovičove požiadala o akreditáciu  

Uznesenie 59.10. 2b 
a) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách posúdila spôsobilosť Vysokej školy v Sládkovičove uskutočňovať študijné programy 
a podľa § 83 citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR priznať právo udeľovať absolventom 
príslušných študijných programov zodpovedajúci akademický titul: (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 v Sládkovičove uskutočňovať študijné programy 
a podľa § 83 ods. 9 citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR pozastaviť právo udeľovať 
absolventom príslušných študijných programov zodpovedajúci akademický titul takto: (pozri 
prílohu k uzneseniu)  
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c) Hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti Vysokej školy 
v Sládkovičove 

Uznesenie 59.10.2c 
Výsledky hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti podľa 
oblastí výskumu na Vysokej škole v Sládkovičove  
 

Číslo a oblasť výskumu Hodnotenie 

6 Spoločenské a behaviorálne vedy C+ 
 
d) Vyjadrenie Akredita čnej komisie o začlenení Vysokej školy v Sládkovičove  podľa § 2 
ods. 13 zákona o vysokých školách  

Uznesenie 59.10.2d 
Akreditačná komisia na základe vyhodnotenia kritérií používaných na začlenenie vysokých 
škôl zo dňa 12. 12. 2007 a platných od 1. 1. 2008, príloha č. 2 kritérií na začlenenie vysokej 
školy medzi vysoké školy, ktoré nie sú začlenené medzi univerzitné vysoké školy a ani medzi 
odborné vysoké školy konštatuje, že Vysoká škola v Sládkovičove spĺňa kritériá KZV-1, 
KZV-2 a KZV-3 na zaradenie medzi vysoké školy, ktoré nie sú začlenené medzi 
univerzitné vysoké školy a ani medzi odborné vysoké školy. 
Na základe vyhodnotenie plnenia kritérií Akreditačná komisia navrhuje začleniť Vysokú 
školu v Sládkovičove medzi vysoké školy, ktoré nie sú začlenené medzi univerzitné vysoké 
školy a ani medzi odborné vysoké školy. 
 
Uznesenie 59.10.3 
Akreditačná komisia ukladá predsedom dočasných pracovných skupín pre komplexnú 
akreditáciu G. Porubskej (DTI), M. Líškovi (VŠBM) a I. Hybenovi (SeVŠ) predložiť 
sekretariátu AK do 1. 8. 2011 návrh hodnotiacej správy z príslušnej vysokej školy 
odsúhlasený členmi dočasnej pracovnej skupiny  a hodnotiace správy odsúhlasené stálymi 
pracovnými skupinami k všetkým študijným programom, o akreditáciu ktorých požiadali 
predmetné vysoké školy.  
 

K bodu 11 
11.1 Zmeny v stálych PS  

Uznesenie 59.11.1 
Akreditačná komisia schválila v súlade s čl. 7 ods. 5 platného štatútu AK zmenu v stálej 
pracovnej skupine pre oblasť výskumu 8 Ekonómia a manažment a odvolala z členstva  na 
návrh predsedu J. Horvátha Máriu Machovú. 
 
11.2 Nevybavené žiadosti 
Sekretariát AK predloží všetkým predsedom stálych pracovných skupín prehľad 
nevybavených žiadostí najneskôr do 1. 7. 2011 pre potreby predkladania podkladov na 60. 
zasadnutie AK, ktoré sa uskutoční 23. 8. 2011 v Bratislave.   
 
11.3 Vnútorné a vonkajšie hodnotenie AK 
Tajomníčka AK v spolupráci s členom AK M. Polom pripraví do najbližšieho zasadnutia 
prehľad prác na vnútornom a vonkajšom hodnotení AK ako aj stručnú prezentáciu 
k publikácii „Normy a smernice na zabezpečenie kvality v Európskom priestore 
vysokoškolského vzdelávania“ ktoré vydala ENQA.  
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11.4 Iné - informácie členov AK z rokovaní PS a iných podujatí, informácie SAK, plán 
zasadnutí AK na 2. polrok 2011 

Uznesenie 59.11.2 
a) Z podnetu členky AK G. Porubskej budú na iniciáciu akreditácie študijných programov 

vyzvané písomne tieto vysoké školy: 
• Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  v Košiciach pre učiteľské ŠP 2. stupňa 

uskutočňované na filozofickej fakulte (pre časť pedagogicko-psychologický 
a sociálno-vedný základ z dôvodu ukončenia pracovného pomeru garanta) 

• Univerzita Komenského v Bratislave pre študijný program 1. stupňa učiteľstvo 
pedagogiky (v kombinácii) v ŠO 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov 
uskutočňovaný na pedagogickej fakulte (ukončenie pracovného pomeru garanta 
predmetovej špecializácie) 

• Prešovská univerzita v Prešove pre študijný program 3. stupňa pedagogika 
uskutočňovaný na fakulte humanitných a prírodných vied (nedostatočné 
spolugarantovanie programu po úmrtí garanta). 
 

b) Na základe verejnej výzvy ministra školstva VVaŠ zo dňa 23. 6. 2011 Akreditačná 
komisia bude iniciovať na troch vysokých školách (UK, TU KE a SPU) akreditáciu 
priznaných práv pre vymenúvacie konanie v príslušných odboroch (3.4.3. ústavné právo, 
5.2.47. biomedicínske inžinierstvo, 6.1.11. krajinárstvo a 6.1.10. záhradníctvo). 
Reakreditáciu bude vykonávať dočasná pracovná skupina v zložení uvedenom v uznesení 
AK č. 57.3.2 okrem S. Biskupiča, ktorému k 8. 4. 2011 skončilo členstvo v AK. 
Doplnenie dočasnej pracovnej skupiny sa bude vykonávať takisto v súlade s uznesením 
AK č. 57.3.2. 
 

Uznesenie 59.11.3 
V súvislosti so zvyšujúcim sa množstvom práce, ktoré ostatný rok zabezpečuje pre 
Akreditačnú komisiu sekretariát AK, jej členovia dospeli k záveru, že je nevyhnutné 
personálne, ale aj finančne podporiť tento útvar MŠVVaŠ. Požiadavka sa opiera aj 
o programové vyhlásenie vlády SR, v ktorom sa jednoznačne uvádza nevyhnutnosť 
zabezpečiť vyššiu administratívnu a odbornú pomoc pre činnosť Akreditačnej komisie.  
 

Uznesenie 59.11.4 
Akreditačná komisia prijala nasledujúci plán zasadnutí na druhý polrok 2011: 
 
Zasadnutie Termín konania  Miesto konania 
60. ZAK  23. augusta 2011  Bratislava 
61. ZAK 26. - 27. októbra 2011 ustanoví sa na 60. ZAK 
62. ZAK  7. - 8. decembra 2011  Bratislava 

 
 
 
Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK 
 
Schválil:        Ľubor  F i š e r a   

predseda Akreditačnej komisie 


