Zápis
zo 60. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného 23. augusta 2011 v Bratislave
___________________________________________________________________________
Účasť
1. Členovia AK
prítomní: J. Beňa, L. Čarný, J. Fidrmuc, Ľ. Fišera, M. Gbúrová, I. Hyben, J. Horváth,
J. Jarab, M. Líška, J. Mihok, J. Michalík, G. Petrová (pôvodne Porubská),
R. Schronk, J. Škvarenina, J. Šteňo, J. Uhrík, J. Vilček, T. Žilka.
neprítomní: M. Novák, M. Pol.
2. Hostia
Eugen Jurzyca, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (minister školstva)
Peter Mederly, poradca ministra školstva
Libor Vozár, prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK)
Viktor Smieško, predseda Rady vysokých škôl (RVŠ)
Jozef Jurkovič , riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania SVŠ MŠVVaŠ SR
Zuzana Brčáková, odbor vysokoškolského vzdelávania SVŠ MŠVVaŠ SR
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. e) – štátny súhlas
Vysoká škola filmovej tvorby a multimédií, n. o., so sídlom v Bratislave (č. žiadosti
169_11/AK) - 23. 8. 2011 o 10.30 h
5. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 11 – zmeny oznámené vysokými školami
(§ 3 ods. 10 nariadenia vlády o AK)
6. Overovanie výsledkov opatrení podľa § 83 ods. 9 – študijné programy
7. Správa o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov podľa § 85 ods. 2 – overenie
výsledku opatrení
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (č. žiadosti 453_10/AK, predkladá predseda
dočasnej PS J. Michalík) 23. 8. 2011 o 12.30 h
8. Komplexné akreditácie
Predkladanie hodnotiacich správ predsedami dočasných PS pre komplexnú akreditáciu 2.
čítanie
a) Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom (DTI, G. Porubská)
b) Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (VŠBM, M. Líška)
c) Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (SeVŠ, I. Hyben)
9. Rozličné
9.1 Zmeny v stálych PS
9.2 Vnútorné a vonkajšie hodnotenie AK
9.3 Iné

K bodu 1
Zasadnutie otvoril a viedol predseda Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR (ďalej
len „Akreditačná komisia“ alebo „AK“), Ľ. Fišera. V úvode zasadnutia privítal nového člena
AK Jána Fidrmuca, ktorého vláda Slovenskej republiky vymenovala s účinnosťou od 14. 7.
2011. Menovaný nahradil v AK na začiatku roka tragicky zosnulého prof. P. Vincúra. AK
však naďalej pôsobí s počtom 20 členov. Doteraz nebol vymenovaný nový člen po ukončení
členstva prof. S. Biskupiča, ktorému zaniklo členstvo v AK k 8. 4. 2011 po vymenovaní za
prorektora na STU.
Zo zasadnutia sa ospravedlnil M. Novák (účasť na zahraničnej služobnej ceste) a M. Pol
(zdravotné dôvody). Akreditačná komisia bola s počtom prítomných členov 18
uznášaniaschopná počas celého zasadnutia.
Zasadnutie pokračovalo schvaľovaním návrhu programu zasadnutia, ktorý bol odsúhlasený
všetkými prítomnými členmi v počte 17 a kontrolou plnenia uznesení z 59. ZAK. Tajomníčka
AK konštatovala, že všetky uznesenia z 59. zasadnutia AK boli splnené alebo sa plnia tak,
ako to z nich vyplýva. Predseda AK oboznámil všetkých prítomných členov AK so
svojimi aktivitami od ostatného zasadnutia – účasť na zasadnutí SRK a stretnutie s ministrom
školstva. Na zasadnutí SRK oznámil rektorom vysokých škôl, že AK bude ešte zasadať 23.
8.2011 (60. ZAK) najmä z dôvodu, že viacerým vysokým školám končia priznané práva k 31.
8. 2011 a vyzval ich, aby toto zasadnutie využili aj v tomto smere. Ministra školstva
prítomného na zasadnutí SRK upozornil, že AK eviduje tento rok v dôsledku záverov
z komplexných akreditácií oveľa viac žiadostí. Nevymenovanie dvoch chýbajúcich členov
AK takto prácu v komisii ešte viac sťažuje. Následne po účasti na SRK sa predseda stretol
s ministrom školstva a prediskutoval s ním viaceré témy, z ktorých najdôležitejšie boli otázky
overovania dodržiavania kritérií vo vymenovacom konaní na vysokých školách Akreditačnou
komisiou, doplnenie chýbajúcich členov AK, materiálne, personálne a finančné posilnenie
sekretariátu AK. Predseda AK pozval ministra školstva na 60. ZAK. Minister pozvanie prijal
a zasadnutia sa zúčastnil. Okrem ministra školstva sa časti zasadnutia zúčastnili aj zástupcovia
SRK, RVŠ a sekcie vysokých škôl. Najväčšia diskusia bola s ministrom školstva a týkala sa
najmä týchto okruhov tém:
• Novela zákona o vysokých školách, ktorá prinesie najväčšie zmeny v procesoch
akreditácie a samotného postavenia AK. Členovia sa dozvedeli, že v najbližšom čase
(medzi 10.-15. 9. 2011) bude na diskusiu predložené paragrafové znenie novely a od
členov AK sa očakáva stanovisko, najmä k častiam, ktoré sa budú týkať zmien
postavenia a pôsobenia AK. Pôvodne plánovaná účinnosť novely k 1. 1. 2012 bude
s najväčšou pravdepodobnosťou posunutá až na 1. 3. 2012. Najväčší priestor v diskusii
bol venovaný riešeniu procesu habilitačného konania a vymenúvacieho konania
v novele zákona o vysokých školách, otázkam akreditácie študijných programov, resp.
študijných odborov a otázkam hodnotenia výsledkov výskumu a možnosti zjednotenia
výskumu do jedného centra (veda na vysokých školách a na ústavoch SAV).
• Doplnenie AK o chýbajúceho člena – ministerstvo školstva v súčasnosti spracúva
návrhy na člena AK a po ich vyhodnotení predloží finálny návrh vláde SR na
odsúhlasenie čo najskôr.
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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 žiadosti č. 272_11/AK, 299_11/AK uvedenej v prílohe k uzneseniu 60.2.1/a-b
a k žiadosti č. 58_11/AK uvedenej v prílohe k uzneseniu 60.5.1.

Uznesenie 60.2.1
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).

Uznesenie 60.2.2
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).

Uznesenie 60.2.3
Akreditačná komisia na základe vlastného zistenia opravuje v prílohe k uzneseniu 58.2.1/a-b
pôvodné vyjadrenie v prípade bakalárskeho študijného programu muzeológia (externá forma)
a v prílohe k uzneseniu 59.2.1/a-b v prípade magisterského študijného programu právo
(externá forma) údaj o štandardnej dĺžke štúdia na príslušných fakultách Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
Súčasne poveruje predsedu AK neodkladne oboznámiť s predmetnými opravami sekciu
vysokých škôl MŠVVaŠ SR pre následnú opravu priznaných práv.

K bodu 3
Uznesenie 60.3.1
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 vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie
na vymenúvanie profesorov a podľa § 83 ods. 9 citovaného zákona odporúča ministerstvu
školstva, vedy, výskumu a športu pozastaviť právo uskutočňovať toto právo v príslušných
študijných odboroch takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
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K bodu 4
Projekt zriadenia súkromnej vysokej školy Akadémia filmovej tvorby a multimédií, n. o., so
sídlom v Bratislave spolu s posúdením dvoch bakalárskych študijných programov bol AK
predložený ministrom školstva na vyjadrenie 18. 4. 2011 a evidovaný je pod. č. 169_11/AK.
Na posúdenie projektu bola uznesením 58.11.1. ustanovená dočasná pracovná skupina pod
vedením L. Čarného, ktorá vypracovala stanovisko k projektu a stála pracovná skupina pre
oblasť výskum 4 Umenie vypracovala hodnotiace správy pre dva bakalárske študijné
programy – grafický dizajn a animovaná tvorba a multimédiá.
Na rokovanie k tomuto bodu v súlade s čl. 5 ods. 11b platného štatútu AK bol prizvaný
štatutárny orgán právnickej osoby, ktorý požiadal o udelenie štátneho súhlasu - Mgr. Viera
Zavarčíková. Okrem nej sa rokovania zúčastnili Ing. arch. Jaroslav Baran (režisér - animátor,
pedagóg) a doc. ak. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. Štatutárnemu orgánu spolu s pozvánkou na
rokovanie bolo zaslané stanovisko dočasnej pracovnej skupiny k zriadeniu súkromnej vysokej
školy a hodnotiace správy k vyššie uvedeným dvom študijným programom.
Počas rozpravy a následnej diskusie vyplynulo, že štatutárny orgán je pripravený akceptovať
viaceré návrhy uvedené v hodnotiacich správach k študijným programom, ak bude k tomu
vyzvaný AK.
Rokovanie k tomuto bodu bolo prerušené do 61. ZAK z dôvodu neprijatia platného uznesenia
k jednému z dvoch študijných programov. Predseda dočasnej pracovnej skupiny L. Čarný bol
poverený, aby so štatutárnym orgánom prediskutoval možnosť úpravy obsahu študijného
programu animovaná tvorba a multimédiá v súlade s pripomienkami uvedenými
v hodnotiacej správe ako aj s ohľadom na ochotu štatutárneho orgánu vykonať nevyhnutné
zmeny.

K bodu 5
Uznesenie 60.5.1
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 v obsahu študijného programu
takto: (pozri prílohu k uzneseniu)

K bodu 6
Uznesenie 60.6.1
Akreditačná komisia v súlade s § 83 ods. 8 zákona o vysokých školách zabezpečila overenie
výsledkov opatrení, ktoré prijala vysoká škola na odstránenie nedostatkov, pre ktoré má
priznané práva v dotknutom študijnom programe s časovým obmedzením. AK konštatuje, že
príslušná vysoká škola neprijala dostatočné opatrenia v takom rozsahu, aby bolo možné
obnoviť platnosť priznaných práv do najbližšej komplexnej akreditácie a preto prijala
nasledujúce vyjadrenie: (pozri prílohu k uzneseniu).
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K bodu 7
Akreditačná komisia konštatuje, že Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (č. žiadosti
453_10/AK) ako univerzitná verejná vysoká škola prijala v stanovenej lehote podľa § 85 ods.
2 zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v platnom znení dostatočné opatrenia na
odstránenie nedostatkov zistených v čase komplexnej akreditácie činností vysokej školy.
Akreditačná komisia ďalej konštatuje, že Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave zistené
nedostatky odstránila a na základe overenia dosiahnutých výsledkov týchto opatrení navrhuje,
aby bola naďalej začlenená v súlade s § 2 ods. 13 písm. a) zákona o vysokých školách č.
131/2002 Z. z. medzi univerzitné vysoké školy.

K bodu 8
a)Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom (DTI, G. Petrová)
Členovia AK v termíne do 15. 9. 2011 zašlú predsedníčke dočasnej pracovnej skupiny G.
Petrovej elektronicky pripomienky k návrhu hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie
DTI. Následne ich predsedníčka zapracuje a takto upravené podklady zašle sekretariátu AK
do 20. 9. 2011, ktorý ich predloží členom AK na hlasovanie. Odsúhlasená hodnotiaca správa
bude sekretariátom v stanovenej lehote zaslaná vysokej škole tak, aby sa prerokovala za
prítomnosti rektora na najbližšom zasadnutí AK.
b) Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (VŠBM, M. Líška)
Vzhľadom na postup prác pri spracovaní podkladov sa prerokovanie hodnotiacej správy za
prítomnosti rektora plánuje až na decembrovom zasadnutí. Predseda dočasnej pracovnej
skupiny M. Líška pripraví podklady do najbližšieho zasadnutia na rokovanie AK najneskôr
do 19. 10. 2011.
c) Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (SeVŠ, I. Hyben)
Návrh hodnotiacej správy predložený predsedom dočasnej pracovnej skupiny I. Hybenom bol
odsúhlasený spolu s návrhmi hodnotiacich správ pre príslušné študijné programy. Sekretariát
AK sa poveruje zaslať hodnotiacu správu z komplexnej akreditácie spolu s hodnotiacimi
správami k študijným programom rektorovi vysokej školy v stanovenej lehote tak, aby sa
prerokovala za prítomnosti rektora na najbližšom zasadnutí AK.

K bodu 9
9.1 Zmeny v stálych PS

Uznesenie 60.9.1
Akreditačná komisia schválila v súlade s čl. 7 ods. 5 platného štatútu AK vymenovanie
nového člena AK Jána Fidrmuca za člena dvoch v stálych pracovných skupín: 8 Ekonómia
a manažment a 24 Matematika a štatistika.
9.2 Vnútorné a vonkajšie hodnotenie AK

Vzhľadom na neprítomnosť člena AK M. Pola na zasadnutí budú členovia AK o
harmonograme vnútorného a vonkajšieho hodnotenia ako aj ostatných s tým súvisiacich
činnostiach informovaní začiatkom septembra 2011 elektronicky.
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9.3 Iné - informácie členov AK z rokovaní PS a iných podujatí, informácie SAK, plán

zasadnutí AK na 2. polrok 2011

Uznesenie 60.9.2
Akreditačná komisia ustanovila na posúdenie projektu vzniku novej fakulty – Fakulty
sociálnych vied na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave - dočasnú pracovnú skupinu
v zložení: J. Jarab – predseda, členovia: M. Gbúrová, J. Mihok, T. Žilka, L. Čarný.

Uznesenie 60.9.3
Akreditačná komisia odsúhlasila vzhľadom na informáciu tajomníčky AK miesto konania 61.
ZAK Tatranské Zruby.

Uznesenie 60.9.4
Akreditačná komisia odsúhlasila dodatočné doplnenie opisu študijného odboru 3.1.7 verejná
politika a verejná správa predložené predkladateľom MŠVVaŠ po 59. zasadnutí AK.
Doplnenie sa týka písmena f) a obsahuje rozdiely v príbuzných študijných odboroch, ktoré
v pôvodnom návrhu neboli dostatočné.

Uznesenie 60.9.5
Akreditačná komisia odsúhlasila účasť predsedu AK Ľ. Fišeru a člena AK M. Pola na Valnom
zhromaždení ENQA, ktoré sa koná 6.-7. 10. 2011 v Bukurešti a účasť člena AK M. Pola
a tajomníčky AK Márie Holickej na 6. CONFERENCE OF EXPERTS IN HIGHER
EDUCATION organizovanej v Moskve od 11. do 13. 11. 2011.

Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK
Schválil:

Ľubor F i š e r a
predseda Akreditačnej komisie
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