Zápis
zo 61. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného 26. – 27. októbra 2011 v Tatranských Zruboch
___________________________________________________________________________
Účasť
1. Členovia AK
prítomní: J. Beňa. L. Čarný, J. Fidrmuc, Ľ. Fišera, M. Gbúrová, I. Hyben,
J. Jarab, M. Líška, J. Mihok, J. Michalík, M. Novák, G. Petrová, M. Pol,
R. Schronk, J. Škvarenina, J. Šteňo, J. Uhrík, J. Vilček, T. Žilka.
neprítomný: J. Horváth.
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)
Igor Doboš, zástupca študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ)
Peter Plavčan, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl (SVŠ MŠVVaŠ SR)
Jozef Jurkovič , riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania (SVŠ MŠVVaŠ SR)
Zuzana Brčáková, odbor vysokoškolského vzdelávania (SVŠ MŠVVaŠ SR)
Program
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Otvorenie, kontrola uznesení, informácia 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) a e)
4.1 Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. d) – organizačné zmeny
Návrh na zriadenie novej Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda
v Trnave (č. ž. 311_11/AK)
4.2 Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. e) – štátny súhlas
Vysoká škola filmovej tvorby a multimédií, n. o., so sídlom v Bratislave
(č. ž. 169_11/AK) – pokračovanie rokovania v zmysle záverov zo 60. ZAK
Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 11 – zmeny oznámené vysokými školami
(§ 3 ods. 10 nariadenia vlády o AK)
Overovanie výsledkov opatrení podľa § 83 ods. 9 – študijné programy
Komplexné akreditácie
7.1 Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (SEVŠ č. ž. 5_11/AK, návrh HS predkladá
predseda dočasnej PS I. Hyben) – 26. 10. 2011 o 13.30 h
7.2 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (VŠBM č. ž. 3_11/AK,
návrh HS predkladá predseda dočasnej PS M. Líška) – 26. 10. 2011 o 15.30 h
7.3 Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom (DTI, 2. čítanie,
G. Petrová)
Rozličné
8.1 Zmeny v stálych PS, odsúhlasenie dočasných PS
8.2 Nevybavené žiadosti (prehľady predkladá SAK pre každú PS)
8.3 Vnútorné a vonkajšie hodnotenie AK (informujú M. Pol, tajomníčka AK)
8.4 Príprava Správy o činnosti AK pre vládu SR
8.5 Iné (oznámenia vysokých škôl, novela zákona o vysokých školách, informácie SAK)

K bodu 1
Zasadnutie otvoril a viedol predseda Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR (ďalej
len „Akreditačná komisia“ alebo „AK“), Ľ. Fišera. Privítal prítomných členov a hostí,
ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí J. Horvátha (zahraničná služobná cesta) a konštatoval,
že Akreditačná komisia je uznášaniaschopná. Zasadnutie pokračovalo schvaľovaním návrhu
programu zasadnutia, ktorý bol odsúhlasený so zmenami v bode 4 (zaradenie nového bodu
rokovania 4.1, pôvodný bod 4 je pod bodom 4.2) prítomnými 16 členmi AK. Následne sa
uskutočnila kontrola uznesení, kde tajomníčka AK konštatovala, že všetky uznesenia zo 60.
zasadnutia AK boli splnené, alebo sú predmetom rokovania 61. ZAK.
Časti zasadnutia sa zúčastnil aj minister školstva Eugen Jurzyca, ktorý vzhľadom na
vzniknutú situáciu s vyslovením nedôvery vláde SR poslancami NR SR oznámil členom AK,
že pripravovaná novela zákona o vysokých školách, ku ktorej sa mala vyjadriť aj AK, sa už
z časového dôvodu nedostane na rokovania ani vlády, ani NR SR. Z uvedeného dôvodu sa
MŠVVaŠ SR usiluje, aby v rámci poslaneckého návrhu boli predložené aspoň tri okruhy
problémov na schválenie, ktoré by z navrhovanej novely mali byť vyňaté. Ide o tieto tri vecné
návrhy:
• Umožnenie občanom SR študovať študijný program (ŠP) aj v cudzom jazyku za
úhradu (školné) za podmienky, že predmetný ŠP vysoké školy budú mať v ponuke aj
v slovenskom jazyku.
• Umožnenie zverejňovania prehľadu zamestnancov vysokých škôl aj pre verejnosť
v presne určenej skladbe vrátane uvedenia pracovného úväzku uzavretého
s príslušnou vysokou školou.
• V prípade súkromných škôl, ktoré vznikli na základe štátneho súhlasu, odstrániť
disproporciu medzi zriaďovateľom a samotnou vysokou školou ako právnymi
subjektmi (v súčasnosti pretrváva stav, že zriaďovateľ, ktorý získa štátny súhlas na
pôsobenia ako súkromná vysoká škola z hľadiska názvu nie je tá istá právnická osoba
ako súkromná vysoká škola.)
Minister školstva požiadal AK o vyjadrenie podpory pre vyššie uvedené návrhy, čo členovia
AK po krátkej diskusii aj urobili. Rovnako s predloženými návrhmi súhlasili aj zástupcovia
reprezentácie vysokých škôl, o čom referoval aj prezident SRK.
V rámci tohto bodu predseda AK vyjadril nespokojnosť s obsahom návrhov hodnotiacich
správ, ktoré prichádzajú zo stálych pracovných skupín a vyzval predsedov všetkých 24
stálych PS, aby venovali tejto skutočnosti náležitú pozornosť. Návrhy HS, ktoré sú
podkladom pre vyjadrenie AK na zasadnutiach, slúžia aj ako podklady v prípadných
rozporových konaniach (ak vysoká škola podá proti vyjadreniu AK pripomienky v lehote
stanovenej zákonom o vysokých školách MŠVVaŠ). Navyše sa uvažuje aj so zverejňovaním
hodnotiacich správ pre verejnosť, preto je potrebné najmä pri zdôvodňovaní nespôsobilosti
toho-ktorého kritéria vysokou školou prísne dodržiavať terminológiu definovanú v kritériách
na posudzovanie spôsobilosti akreditácie študijného programu. V rámci tejto diskusie odzneli
aj kritické poznámky a pripomienky od členov AK k náležitostiam žiadostí, ktoré predkladajú
jednotlivé vysoké školy. Napriek minuloročnému úsiliu sekretariátu AK a členov AK, ktorí
usporiadali pre všetky vysoké školy v rámci troch regiónov tematické stretnutia na túto tému,
prichádzajú z vysokých škôl žiadosti bez patričných náležitosti a veľakrát aj s nejasnou
požiadavkou, o čo vysoká škola žiada. Z diskusie vyplynulo nasledujúce uznesenie.
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Uznesenie 61.1.1
Akreditačná komisia poveruje predsedu AK, aby v záujme plynulého spracovania
predkladaných žiadostí z vysokých škôl o akreditáciu príslušných činností vyzval listom
štatutárnych zástupcov všetkých vysokých škôl na ich predkladanie v súlade so zákonom
o vysokých školách (§ 82 ods. 2), prílohami nariadenia vlády č. 104/2003 Z. z. o AK
v platnom znení a s platným štatútom AK.

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 uvedených v prílohe k uzneseniu 61.2.1. pod číslami: 38_11/AK,
298_11/AK, 300_11/AK, 313_11/AK, 314_11/AK.

Uznesenie 61.2.1
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 takto: (pozri prílohu
k uzneseniu).

Uznesenie 61.2.2
a) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách posúdila spôsobilosť nevysokoškolskej inštitúcie 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).
b) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách posúdila spôsobilosť nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na uskutočňovaní
doktorandského študijného programu a podľa § 86 ods. 2 citovaného zákona odporúča
MŠVVaŠ SR pozastaviť právo podieľať sa v príslušnom študijnom odbore na
uskutočňovaní doktorandského študijného programu takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
V súlade s čl. 6 ods. 21 platného štatútu Akreditačnej komisie minister školstva požiadal
listami č. 407_11/AK a č. 409_11/AK o potvrdenie vyjadrení k žiadostiam č. 45_11/AK z UK
FMFI a č. 235_11/AK z UCM FPV, ku ktorým bolo prijaté vyjadrenie AK na 59. a 60.
zasadnutí AK.

Uznesenie 61.2.3
Akreditačná komisia preskúmala zaslané pripomienky ministrovi školstva z predmetných
vysokých škôl v súlade § 82 ods. 8 platného zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z.
a prijala nové vyjadrenia takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 3
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Uznesenie 61.3.1
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
Vysoká škola filmovej tvorby a multimédií so sídlom v Bratislave
(VŠFTaM, č. žiadosti 169_11/AK)
Akreditačná komisia pokračovala v prerušenom rokovaní zo 60. zasadnutia AK o návrhu na
zriadenie súkromnej vysokej školy predloženého ministrom školstva listom č. 169_11/AK zo
dňa 18. 4. 2011 ako aj o spôsobilosti navrhovanej novej vysokej školy uskutočňovať
predložené študijné programy.

Uznesenie 61.4.1
a) Akreditačná komisia v súlade § 82 ods. 2 písm. e) platného zákona o vysokých školách
č. 131/2002 Z. z. vyjadruje súhlas s návrhom na udelenie štátneho súhlasu pre právnickú
osobu Akadémiu filmovej tvorby a multimédií, n. o., so sídlom v Bratislave na zriadenie
odbornej vysokej školy s názvom Vysoká škola filmovej tvorby a multimédií so
sídlom v Bratislave.
b) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách posúdila spôsobilosť novej vysokej školy uskutočňovať dva študijné programy
v prvom stupni a odporúča MŠVVaŠ SR priznať právo udeľovať absolventom
príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul, resp. zamietnuť
žiadosť (pozri prílohu k uzneseniu).
Fakulta sociálnych vied UCM so sídlom v Trnave
(FSV UCM, č. žiadosti 311_11/AK)
Prerokovanie žiadosti sa uskutočnilo v súlade s čl. 5 ods. 11 písm. a) platného štatútu AK za
prítomnosti štatutárneho orgánu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Za vysokú školu
bol prítomný rektor doc. Ing. Jozef Matúš, CSc.

Uznesenie 61.4.2
Akreditačná komisia posúdila žiadosť č. 311_11/AK verejnej vysokej školy Univerzity sv.
Cyrila a Metoda v Trnave na zriadenie novej fakulty a v súlade s § 82 ods. 2 písm. d) zákona
o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. vyjadruje súhlas so zriadením Fakulty sociálnych vied
UCM so sídlom v Trnave. Za súhlasné vyjadrenie hlasovalo v súlade s čl. 6 ods. 11 platného
štatútu AK všetkých prítomných 17 členov AK.

K bodu 5
Uznesenie 61.5.1
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)
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b) Akreditačná komisia sa zaoberala žiadosťou Žilinskej univerzity v Žiline č. 388_11/AK
o znovu prehodnotenie vyjadrenia k žiadosti č. 22_11/AK v prípade zmeny garanta pre
predmetovú špecializáciu bakalárskeho študijného programu učiteľstvo anglického jazyka
a literatúry (v kombinácii) na 58. zasadnutí AK. Po vyhodnotení pripomienok opravuje svoje
vyjadrenie z 58. zasadnutia takto (pozri prílohu k uzneseniu). Týmto vyjadrením stráca
platnosť vyjadrenie z prílohy k uzneseniu č. 58.6.1/a-b v časti posudzovania zmeny garanta
v predmetnom bakalárskom študijnom programe.
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
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 prijala dostatočné opatrenia a v súčasnosti
spĺňa požadované kritériá. Z uvedeného dôvodu AK navrhuje MŠVVaŠ SR obnoviť platnosť
priznaných práv takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 7
7.1 Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
(SEVŠ, č. žiadosti 5_11/AK)
Návrh hodnotiacej správy predložil členom AK Ivan Hyben, predseda dočasnej pracovnej
skupiny pre komplexnú akreditáciu Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici (ďalej aj „SeVŠ)
a skonštatoval, že všetky práce a postupy boli vykonané korektne v súlade s predpismi, ktoré
sa viažu k tejto činnosti. Výhrady uvedené v písomnom vyjadrení rektora k niektorým častiam
hodnotiacej správy (napr. komentovanie silných a slabých stránok uvedených AK) považuje
predseda dočasnej PS za právo vysokej školy, avšak nie sú takého charakteru, ktoré by viedli
k nejakým zmenám v predloženom návrhu HS.
Prerokúvania hodnotiacej správy a vyjadrení podľa § 84 ods. 4 a 5 zákona o VŠ sa v súlade
s platným nar. vlády č. 104/2003 Z. z. o AK zúčastnili poverení zástupcovia SEVŠ: rektor
prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD., riaditeľka SEVŠ, n. o., Ing. Heidy Schwarczová, PhD.
a predseda správnej rady Dr.h.c. JUDr. Ing. Jan Bílek. Rektor v krátkom vystúpení poďakoval
AK za práce vykonané v rámci komplexnej akreditácie SeVŠ a stručne ich zhodnotil. Potom
nasledovala krátka diskusia, v ktorej rektor a ostatní zástupcovia vysokej školy zodpovedali
na niektoré otázky členov AK zamerané na objasnenie niektorých nejasností v súvislosti
s listami, ktoré boli zaslane AK pracovníkmi SeVŠ k ich pracovnému výkonu na tejto vysokej
škole, 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 7.1) a o uzneseniach
k jednotlivým častiam hodnotiacej správy v súlade s čl. 6 platného štatútu AK. Hlasovania sa
zúčastnilo 19 prítomných členov. Za prijatie uznesení 61.7.1a až 61.7.1d hlasovali všetci
prítomní členovia AK.
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a) Hodnotenie plnenia poslania a úloh Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici

Uznesenie 61.7.1a
Akreditačná komisia konštatuje, že Stredoeurópska vysoká škola v Skalici napĺňa poslanie
tak, ako to má stanovené v štatúte a v dlhodobom zámere.
b) Vyjadrenie komisie o spôsobilosti uskutočňovať študijné programy, pre ktoré
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici požiadala o akreditáciu

Uznesenie 61.7.1b
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
posúdila spôsobilosť Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici 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)
c) Hodnotenie výskumnej, vývojovej,
Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici

umeleckej

a ďalšej

tvorivej

činnosti

Uznesenie 61.7.1c
Výsledky hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti na
Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici v dvoch oblastiach výskumu
Číslo a oblasť výskumu
7 Právo a medzinárodné vzťahy
10 Environmentalistika a ekológia

Hodnotenie
CB

d) Vyjadrenie Akreditačnej komisie o začlenení Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
podľa § 2 ods. 13 zákona o vysokých školách

Uznesenie 61.7.1d
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 Stredoeurópska vysoká
škola v Skalici spĺňa kritériá KZO-1 až KZO-3 vo všetkých rokoch hodnoteného obdobia.
Na základe vyhodnotenia plnenia kritérií Akreditačná komisia navrhuje začleniť
Stredoeurópsku vysokú školy v Skalici medzi odborné vysoké školy v súlade s § 2 ods. 13
zákona o vysokých školách.
7.2 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
(VŠBM, č. žiadosti 3_11/AK)
Návrh hodnotiacej správy predložil členom AK Miroslav Líška, predseda dočasnej pracovnej
skupiny pre komplexnú akreditáciu Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach
(ďalej aj „VŠBM“). Z výhrad uvedených v písomnom vyjadrení rektora k jednotlivým
častiam hodnotiacej správy AK možno akceptovať iba opravu údaju v rámci kritériá KZV-2
za rok 2010, a to doterajšiu hodnotu 12 411 Sk na hodnotu 58 377 Sk.
Prerokúvania hodnotiacej správy a vyjadrení podľa § 84 ods. 4 a 5 zákona o VŠ sa v súlade
s platným nar. vlády č. 104/2003 Z. z. o AK zúčastnili poverení zástupcovia VŠ: rektor prof.
Ing. Marián Mesároš, PhD., prorektori VŠBM doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD. a doc. Ing.
Imrich Dufinec, PhD. Rektor v krátkom vystúpení poďakoval AK za práce vykonané v rámci
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komplexnej akreditácie VŠBM a stručne ich zhodnotil. Potom nasledovala krátka diskusia,
v ktorej rektor a ostatní zástupcovia vysokej školy zodpovedali na niektoré otázky členov AK.
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 7.2) a o uzneseniach
k jednotlivým častiam hodnotiacej správy v súlade s čl. 6 platného štatútu AK. Hlasovania sa
zúčastnilo 19 prítomných členov. Za prijatie uznesení 61.7.2a až 61.7.1d hlasovali všetci
prítomní členovia AK.
a) Hodnotenie plnenia poslania a úloh Vysokej školy bezpečnostného manažérstva
v Košiciach

Uznesenie 61.7.2a
Akreditačná komisia konštatuje, že Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
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 bezpečnostného manažérstva v Košiciach požiadala o akreditáciu

Uznesenie 61.7.2b
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
posúdila spôsobilosť Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach
uskutočňovať študijné programy a podľa § 83 ods. 1 citovaného zákona
aa) odporúča ministerstvu školstva priznať právo udeľovať absolventom príslušného
študijného programu zodpovedajúci akademický titul takto: (pozri prílohu k uzneseniu)
ab) odporúča ministerstvu školstva zamietnuť žiadosť udeľovať absolventom príslušného
študijného programu zodpovedajúci akademický titul takto: (pozri prílohu k uzneseniu)
c) Hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti Vysokej
školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Uznesenie 61.7.2c
Výsledky hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti na Vysokej
školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Číslo a oblasť výskumu

Hodnotenie

23 Bezpečnostné služby

C+

d) Vyjadrenie Akreditačnej komisie o začlenení Vysokej školy bezpečnostného
manažérstva v Košiciach podľa § 2 ods. 13 zákona o vysokých školách

Uznesenie 61.7.2d
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
bezpečnostného manažérstva v Košiciach spĺňa kritérium KZO-1, spĺňa kritérium KZO-2
v rokoch 2007, 2008 a 2010 a nespĺňa v roku 2009 a kritérium KZO-3 spĺňa v rokoch 2008 až
2010 a nespĺňa v roku 2007.
Na základe vyhodnotenia plnenia kritérií Akreditačná komisia konštatuje, že v prípade
Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach nie je možné v súlade s § 84 ods.
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4 písm. e) zákona o vysokých školách predložiť ministerstvu školstva vyjadrenie AK o jej
začlení v súlade s § 2 ods. 13, pretože nespĺňa kritérium na začlenenie ani pre odborné
vysoké školy.

Uznesenie 61.7.3
Predsedníčka dočasnej pracovnej skupiny pre komplexnú akreditáciu Dubnického
technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom predloží návrh hodnotiacej správy so
všetkými prílohami sekretariátu AK do 4. 11. 2011. Sekretariát spolu s predsedom AK
zabezpečí zaslanie hodnotiacej správy rektorovi vysokej školy na vyjadrenie tak, aby ju bolo
možné prerokovať na najbližšom zasadnutí AK.

K bodu 8
8.1 Zmeny v stálych PS

Uznesenie 61.8.1
Akreditačná komisia schválila v súlade s čl. 7 ods. 5 platného štatútu AK zmenu v stálej
pracovnej skupine pre oblasť výskumu 24 Matematika a štatistika a to takto:
Z funkcie predsedu PS odvoláva doterajšieho predsedu Jána Michalíka a ustanovuje za
nového predsedu PS Jána Fidrmuca.
8.2.Nevybavené žiadosti
Sekretariát AK predložil členom AK prehľad nevybavených žiadosti k termínu zasadnutia.
8.3 Vnútorné a vonkajšie hodnotenie AK

V úvode M. Pol informoval členov o účasti na 6. Valnom zhromaždení ENQA, ktoré sa
konalo 6. -7. 10. 2011 v Bukurešti. V tejto súvislosti podčiarkol dôležitosť uskutočnenia
vnútorného a vonkajšieho hodnotenia AK SR, ako súčasť napĺňania Noriem a smerníc na
zabezpečovanie kvality v EPVV, výsledkom ktorého je aj dosiahnutie plného členstva AK SR
v ENQA a následne uchádzanie sa o členstvo v EQAR.

Uznesenie 61.8.2
Akreditačná komisia odsúhlasila časový postup priebehu vnútorného hodnotenia AK a na
prípravu správy pre jeho vyhodnotenie ustanovila dočasnú pracovnú skupinu v zložení: Ľ.
Fišera – predseda, členovia – J. Fidrmuc, J. Jarab, J. Horváth a M. Pol. Administratívnoorganizačné práce bude zabezpečovať tajomníčka AK.
8.4. Príprava Správy o činnosti AK pre vládu SR

Uznesenie 61.8.3
Akreditačná komisia ustanovila pre prípravu Správy o činnosti pre vládu SR dočasnú
pracovnú skupinu v zložení: Ľ. Fišera – predseda, členovia –J. Jarab, J. Horváth, J. Michalík,
J. Šteňo a J. Vilček. Predseda dočasnej PS predloží návrh správy do 1. čítania na 62.
zasadnutie AK.
62. zasadnutie AK sa uskutoční 7. - 8. 12. 2011 v Bratislave.
Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK
Schválil:

Ľubor F i š e r a
predseda Akreditačnej komisie
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