Zápis
zo 62. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného 7. – 8. decembra 2011 v Bratislave
___________________________________________________________________________
Účasť
1. Členovia AK
prítomní: L. Čarný, J. Fidrmuc, Ľ. Fišera, M. Gbúrová, J. Horváth, I. Hyben,
J. Jarab, M. Líška, J. Mihok, J. Michalík, M. Novák, G. Petrová, M. Pol,
J. Slovák, R. Schronk, J. Šteňo, J. Uhrík, J. Vilček, T. Žilka.
neprítomní: J. Beňa, J. Škvarenina.
2. Hostia
Rudolf Sivák, viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK)
Igor Doboš, zástupca študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ)
Peter Plavčan, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl (SVŠ MŠVVaŠ SR)
Zuzana Brčáková, odbor vysokoškolského vzdelávania (SVŠ MŠVVaŠ SR)
Program
1.
2.
3.
4.

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
Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 11 – zmeny oznámené vysokými školami
(§ 3 ods. 10 nariadenia vlády o AK)
5. Overovanie výsledkov opatrení podľa § 83 ods. 9 – študijné programy
6. Komplexné akreditácie
6.1 Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom (14_11/AK, predkladá
predsedníčka dočasnej PS - G. Petrová, 7.12. 2011 o 13.45 h)
6.2 Plán komplexných akreditácií (§ 84 ods. 2) – 2. cyklus
7. Rozličné
7.1 Zmeny v stálych PS, odsúhlasenie dočasných PS
7.2 Nevybavené žiadosti (prehľady predkladá SAK pre každú PS)
7.3 Vnútorné hodnotenie AK (predkladá predseda AK, 1. čítanie)
7.4 Správa o činnosti AK pre vládu SR (predkladá predseda AK, 1. čítanie)
7.5 Iné (termíny zasadnutia v roku 2012, oznámenia vysokých škôl, informácie SAK)

K bodu 1
Pred začiatkom zasadnutia predseda AK privítal nového člena AK prof. Jana Slováka, ktorého
vymenovala za 21. člena AK vláda Slovenskej republiky uznesením č. 743 zo dňa 23. 11.
2011. Vymenovanie novému členovi odovzdal generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl prof.
Peter Plavčan.
Zasadnutie ďalej pokračovalo štandardne. Otvoril ho a viedol predseda Akreditačnej komisie,
poradného orgánu vlády SR (ďalej len „Akreditačná komisia“ alebo „AK“), Ľ. Fišera. Privítal
prítomných členov a hostí a skonštatoval, že Akreditačná komisia je uznášaniaschopná.
Zasadnutie pokračovalo schvaľovaním návrhu programu zasadnutia, ktorý bol odsúhlasený
bez zmien. Následne sa uskutočnila kontrola uznesení tajomníčkou AK, ktorá konštatovala, že
uznesenia zo 61. zasadnutia AK boli splnené okrem uznesenia 61.1.1, ktoré nebolo časovo
limitované a jeho splnenie sa očakáva v priebehu decembra 2011.

Časti zasadnutia sa zúčastnil aj viceprezident SRK, Rudolf Sivák, ktorý v rámci svojho
vystúpenia oboznámil členov AK s obsahom ostatného rokovania SRK a informoval
o plánovanom výjazdovom zasadnutí do Bruselu vo februári budúceho roka. Takisto
informoval o pripravovanej iniciatíve SRK ponúknuť spoluprácu novej vláde, ktorá vzíde
z marcových volieb, v oblasti vysokého školstva s prioritami orientovanými na otázky
financovania vysokého školstva a s tým spojenej konkurencieschopnosti vysokých škôl
s ostatným svetom.

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 62.2.1 pod číslami: 92_11/AK,
240_11/AK a v prílohe k uzneseniu 62.2.2 pod č. 415_11/AK.

Uznesenie 62.2.1
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).
c) 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 zamietnuť žiadosť takto: (pozri prílohu
k uzneseniu).
d) Na základe podnetu člena AK J. Šteňu v prípade bakalárskeho študijného programu vzťah
človek - zviera a jeho využitie v canis a hipoterapii predloženého Univerzitou
veterinárskeho lekárstva a farmácie (č. žiadosti 427_11/AK) sekretariát AK zabezpečí
zaslanie vyjadrenia k predmetnému študijnému programu na vedomie aj na Ministerstvo
zdravotníctva SR. Dôvodom je skutočnosť, že možnosť využitia poznatkov z canisterapie
a hipoterapie zasahuje do oblasti humánnej medicíny.

Uznesenie 62.2.2
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).

K bodu 3
Uznesenie 62.3.1
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
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školstva, vedy, výskumu a športu priznať právo uskutočňovať tieto konania 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. 3 citovaného zákona odporúča ministerstvu
školstva, vedy, výskumu a športu pozastaviť právo uskutočňovať tieto konania
v príslušnom študijnom odbore takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 4
Uznesenie 62.4.1
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 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 5
Uznesenie 62.5.1
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 prijala dostatočné opatrenia a v súčasnosti
spĺňa požadované kritériá a neutvára dostatočné podmienky na udržanie spôsobilosti do
najbližšej komplexnej akreditácie. Z uvedeného dôvodu AK navrhuje MŠVVaŠ SR obnoviť
platnosť priznaných práv s časovým obmedzením takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 6
6.1 Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
(DTI, č. žiadosti 14_11/AK)
Návrh hodnotiacej správy predložila členka AK Gabriela Petrová, predsedníčka dočasnej
pracovnej skupiny pre komplexnú akreditáciu Dubnického technologického inštitútu
v Dubnici nad Váhom (ďalej aj „DTI“). Prerokúvania hodnotiacej správy a vyjadrení sa
v súlade s § 84 ods. 4 a 5 zákona o VŠ a platným nar. vlády č. 104/2003 Z. z. o AK zúčastnili
poverení zástupcovia DTI: RNDr. Karol Korintuš, prorektor pre vzdelávanie, poverený
dočasne vykonávaním funkcie rektora DTI, Ing. Daniel Lajčin, PhD., predseda Správnej rady
a konateľ DTI, s. r. o. a Mgr. Daniela Sláviková, riaditeľka DTI, s. r. o. Poverený rektor vo
svojom vystúpení zhrnul základné body vyjadrenia, pričom konštatoval, že hodnotenie DTI
v záverečnej správe z komplexnej akreditácie je objektívne a v nej uvedené odporúčania sú
dobrou spätnou väzbou pre DTI. Súčasne zhrnul všetky prijaté opatrenia, ktoré DTI prijíma
v súvislosti s uvedenými odporúčaniami. V závere poďakoval predsedníčke dočasnej PS ako
aj jej členom za korektný prístup počas celého obdobia komplexnej akreditácie. V diskusii
členov AK so zástupcami DTI odzneli zo strany členov AK aj kritické pripomienky na
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doterajšie smerovanie vysokej školy, ktorá pôvodné vznikala najmä pre potreby
automobilového priemyslu. Predseda Správnej rady D. Lajčin prijal túto kritiku a prisľúbil, že
v tejto veci príjmu také opatrenia, aby aj otázka prípravy potrebných odborníkov pre
konkrétne odvetvia priemyslu sa stala ich prioritou.
Po skončení diskusie a prerokovaní návrhu žiadosti o priznanie práv na uskutočňovanie
vysokoškolského vzdelávania v predloženom bakalárskom študijnom programe, sa
uskutočnilo hlasovanie o hodnotiacej správe (príloha k bodu 6.1) 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 62.6.1a až 62.6.1d hlasovali všetci
prítomní členovia AK.
a) Hodnotenie plnenia poslania a úloh Dubnického technologického inštitútu v Dubnici
nad Váhom

Uznesenie 62.6.1a
Akreditačná komisia konštatuje, že Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
napĺňa poslanie tak, ako to má stanovené v štatúte a v dlhodobom zámere.
b) Vyjadrenie komisie o spôsobilosti uskutočňovať študijné programy, pre ktoré
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom požiadal o akreditáciu

Uznesenie 62.6.1b
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
posúdila spôsobilosť Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom 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, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti Dubnického
technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom
d) Uznesenie 62.6.1c
Výsledky hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti Dubnického
technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom
Číslo a oblasť výskumu
1 Pedagogické vedy

Hodnotenie
C

d) Vyjadrenie Akreditačnej komisie o začlenení Dubnického technologického inštitútu
v Dubnici nad Váhom podľa § 2 ods. 13 zákona o vysokých školách

Uznesenie 62.6.1d
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 Dubnický
technologický inštitút v Dubnici nad Váhom spĺňa kritérium KZO-1 a kritérium KZO-2
vo všetkých rokoch hodnoteného obdobia a nespĺňa kritérium KZO-3 v rokoch 2007 až 2009
a spĺňa v roku 2006 a 2010.
Na základe vyhodnotenia plnenia kritérií Akreditačná komisia konštatuje, že v prípade
Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom nie je možné v súlade s § 84
ods. 4 písm. e) zákona o vysokých školách predložiť ministerstvu školstva vyjadrenie AK
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o jej začlení v súlade s § 2 ods. 13, pretože nespĺňa kritérium na začlenenie ani pre
odborné vysoké školy.

Uznesenie 62.6.2
Akreditačná komisia v súlade s § 84 ods. 2 platného zákona o vysokých školách č. 131/2002
Z. z. odsúhlasila plán komplexných akreditácii, ktorého súčasťou sú aj termíny na
predkladanie podkladov v rámci nového cyklu komplexných akreditácii vysokých škôl takto:
(pozri prílohu k uzneseniu).
Komplexná akreditácia činností vysokých škôl sa začína dňom určeným pre jednotlivé vysoké
školy na predkladanie podkladov v súlade s § 84 ods. 3 vyššie citovaného zákona o VŠ.

K bodu 7
7.1 Zmeny v stálych PS, ustanovenie dočasnej pracovnej skupiny

Uznesenie 62.7.1
a) Akreditačná komisia na základe návrhov predsedov stálych pracovných skupín poveruje
predsedu AK ukončiť členstvo všetkým členom v stálych pracovných skupinách ku dňu
26. januára 2012. Toto ukončenie sa netýka členov Akreditačnej komisie, vymenovaných
do jednotlivých stálych pracovných skupín.
b) Akreditačná komisia ukladá všetkým predsedom stálych pracovných skupín do termínu
15. januára 2012 predložiť do sekretariátu AK návrhy na vymenovanie nových členov
stálych pracovných skupín v súlade so zásadami zostavovania pracovných skupín AK
platnými od 1. 1. 2012.
c) Akreditačná komisia odsúhlasuje zmeny v Zásadách zostavovania pracovných skupín
Akreditačnej komisie tak, ako je uvedené v prílohe k uzneseniu (62.7.1c) a poveruje
sekretariát AK neodkladne zverejniť text Zásad zostavovania pracovných skupín
Akreditačnej komisie na webovej stránke AK.
d) Akreditačná komisia schválila v súlade s čl. 7 ods. 5 platného štatútu AK zmeny
v pracovných skupinách takto:
- nového člena PS pre oblasť výskumu 9 Fyzika a vedy o Zemi a vesmíre a 24
Matematika a štatistika AK Jana Slováka;
- novú predsedníčku PS pre OV 6 Spoločenské a behaviorálne vedy Marcelu
Gbúrovú;
- vzdanie sa predsedníctva Júliusa Horvátha v PS pre OV 6 a jeho následne
vymenovanie to tej istej skupiny za člena PS.
Akreditačná komisia poveruje sekretariát AK, aby neodkladne uskutočnil tieto zmeny aj
na webovej stránke AK.
e) Akreditačná komisia ustanovuje na posúdenie projektu právnickej osoby
BRATISLAVSKÁ AKADÉMIA, s. r. o, zriadenie súkromnej vysokej školy (č. ž.
446_11/AK) s názvom Vysoká škola ekonómie a podnikania dočasnú pracovnú skupinu
v zložení: J. Horváth – predseda, členovia – J. Fidrmuc, J. Jarab, J. Uhrík, I. Hyben.
7.2 Nevybavené žiadosti
Sekretariát AK predložil členom AK prehľad nevybavených žiadostí k termínu zasadnutia.
7.3 Vnútorné a vonkajšie hodnotenie AK

Uznesenie 62.7.2
Akreditačná komisia odsúhlasila pre spracovanie Správy z vnútorného hodnotenia nasledujúci
harmonogram:
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• do 27. 12. 2011 SAK skompletizuje podklady z dotazníkov a zašle M. Polovi na
doplnenie s termínom vrátenia podkladov do SAK 2. 1. 2012,
• do 07. 1. 2012 SAK zasielanie pripomienok členov dočasnej PS do SAK,
• do 15. 1. 2012 zapracovanie pripomienok od členov dočasnej PS,
• do 18. 1. 2012 sprístupnenie správy v materiáloch na 63. ZAK,
• 26. 1. 2012 odsúhlasenie správy na 63. ZAK.
7.4. Príprava Správy o činnosti AK pre vládu SR

Uznesenie 62.7.3
Akreditačná komisia odsúhlasila pre spracovanie Správy o činnosti pre vládu SR nasledujúci
harmonogram:
• do 31. 12. 2011 zasielajú členovia AK pripomienky do SAK,
• do 15. 1. 2012 spracovanie podkladov dočasnou pracovnou skupinou,
• do 18. 1. 2012 sprístupnenie správy v materiáloch na 63. ZAK,
• 26. 1. 2012 odsúhlasenie správy na 63. ZAK.
7.5. Iné (termíny zasadnutia v roku 2012, oznámenia vysokých škôl, informácie SAK)

Uznesenie 62.7.4
Akreditačná komisia odsúhlasila harmonogram zasadnutí v prvom polroku 2012 takto:

Číslo
63.
64.
65.
2.SZ

Termín
26. 1. 2012
21. - 23. 3. 2012
16. - 18. 5. 2012
14. - 15. 6. 2012

Miesto konania
Bratislava
Košice
Spišská Kapitula
Praha

Riadne/mimoriadne
mimoriadne
riadne
riadne
spoločné zasadnutie AK ČR a AK SR

Uznesenie 62.7.5
a) Akreditačná komisia odsúhlasila účasť člena AK M. Pola na konferencii ENQA, ktorá sa
koná 17. 1. 2012 v Dánsku (Kodaň). O výsledkoch z konferencie bude M. Pol
informovať členov AK na najbližšom zasadnutí AK.
b) Akreditačná komisia v súvislosti s informáciou, ktorú poskytol rektor Technickej
univerzity vo Zvolene (č. ž. 391_11/AK) k podnetu doručenému AK z MŠVVaŠ SR
k akreditovanému inžinierskemu študijnému programu hasičské a záchranárske služby
v študijnom odbore 8.3.1. ochrana osôb a majetku (Drevárska fakulta TUZVO),
odsúhlasila iniciáciu akreditácie dotknutého študijného programu (§ 83 ods. 11 platného
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách)

V závere tajomníčka AK informovala o účasti na 6. Všeruskej konferencii expertov pre
vysoké školstvo, ktorá sa konala 11. - 13. 11. 2011 v Moskve. Konferencie sa zúčastnila spolu
s členom AK M. Polom, s ktorým predniesli príspevok s názvom Externé hodnotenie kvality
vysokoškolského vzdelávania v SR – akreditácia a komplexná akreditácia. Účasť bola
vyhodnotená ako úspešná a priniesla mnohé podnety aj do činnosti AK.

Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK
Schválil:

Ľubor F i š e r a
predseda Akreditačnej komisie
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