
Zápis 
z mimoriadneho 63. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 

konaného 26. januára 2012 v Bratislave 
___________________________________________________________________________ 

Účasť 

1. Členovia AK 
prítomní:   J. Beňa, L. Čarný, Ľ. Fišera, M. Gbúrová, J. Horváth,  

J. Jarab, M. Líška, J. Mihok, J. Michalík, M. Novák, G. Petrová, M. Pol,  
J. Slovák, R. Schronk, J. Škvarenina, J. Šteňo, J. Uhrík, J. Vilček, T. Žilka. 

neprítomní: J. Fidrmuc, I. Hyben. 

2. Hostia  
Libor Vozár, prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) 
Viktor Smieško, predseda Rady vysokých škôl (RVŠ) 
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. 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. 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. Správa o činnosti Akreditačnej komisie za obdobie rokov 2010 a 2011 

(predkladá predseda AK) 
7. Správa z vnútorného hodnotenia Akreditačnej komisie  za rok 2011 

(predkladá predseda AK) 
8. Rozličné 

8.1 Vymenovanie  nových členov v stálych PS v súlade s uznesením č. 62.7.1a 
8.2 Zriadenie dočasnej PS pre posúdenie projektu súkromnej VŠ Goetheho univerzita 

v Bratislave (č. žiadosti  486_11/AK)  
8.3 List ministra školstva – overovanie návrhov (č. žiadosti 455_11/AK) 
8.4 Iné 

K bodu 1  
Zasadnutie otvoril a viedol predseda Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR (ďalej 
len „Akreditačná komisia“ alebo „AK“) Ľ. Fišera, ktorý privítal prítomných členov a hostí,  
skonštatoval, že Akreditačná komisia je uznášaniaschopná a pristúpil k schvaľovaniu návrhu 
programu zasadnutia. Program bol doplnený o bod 8.4 Iné, v ktorého  rámci boli prerokované 
najmä žiadosti č. 461_11/AK, 11_12/AK, 20_12/AK, 29_12/AK, 31_12/AK a ďalšie 
skutočnosti týkajúce sa pôsobnosti AK. Takto doplnený program bol odsúhlasený všetkými 
18 prítomnými členmi AK. Ďalej tajomníčka AK skonštatovala, že uznesenie č. 61.1.1 
(plnenie tohto uznesenia sa očakávalo do konca decembra 2011) ako aj všetky uznesenia zo 
62. ZAK boli splnené.  
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Časti zasadnutia sa zúčastnili aj zástupcovia reprezentácie vysokých škôl a MŠVVaŠ SR. 
Okrem prezidenta SRK, Libora Vozára, ktorý v krátkosti informoval prítomných členov AK 
o aktivitách SRK, sa ostatní zástupcovia zapojili do rokovania v rámci diskusie k niektorým 
bodom programu. V. Smieško k otázke štandardnej dĺžky štúdia doktorandského študijného 
programu v dennej forme a  J. Jurkovič  k obsahu termínu nový študijný program.   
 

K bodu 2 
V súlade s čl. 5 ods. 7 platného štatútu AK boli do programu bodu 2 zaradené aj hodnotiace 
správy k  žiadostiam č. 452_11/AK, 463_11/AK, 483_11/AK, 383_11/AK, 472_11/AK po 
odsúhlasení všetkými prítomnými členmi AK. 
 

Uznesenie 63.2.1 
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 z vlastného podnetu opravuje v prílohe k uzneseniu 60.2.1./a-b 
v riadku č. 13 pre študijný program prvého stupňa laboratórne vyšetrovacie metódy 
v zdravotníctve, externá forma na SZU FZ v Banskej Bystrici údaj o štandardnej dĺžke 
štúdia z pôvodnej hodnoty 3 na hodnotu 4: (pozri prílohu k uzneseniu). 

c) Akreditačná komisia z vlastného podnetu dopĺňa do prílohy uznesenia 58.2.1/a-b študijný 
program druhého stupňa manažment obranných systémov z AOS v Liptovskom Mikuláši  
s č. žiadosti 83_11/AK a vyjadrením takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

Akreditačná komisia poveruje predsedu AK neodkladne oznámiť odsúhlasené opravy 
a doplnenia uvedené v písmenách b) a c) MŠVVaŠ SR na ďalšie konanie.  
 

Uznesenie 63.2.2 
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 priznať právo podieľať sa v príslušnom študijnom odbore na uskutočňovaní 
doktorandského študijného programu takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 
 

K bodu 3 
Uznesenie 63.3.1 
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 tieto konania v príslušných 
študijných odboroch takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 
 

K bodu 4 
Uznesenie 63.4.1 
a) Akreditačná komisia v súlade s § 83 ods. 11 platného zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách overila skutočnosti oznámené vysokými školami a nevysokoškolskými inštitúciami  
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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K bodu 5 
Uznesenie 63.5.1 
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 
Uznesenie 63.6.1 
Akreditačná komisia schválila Správu o svojej činnosti za obdobie rokov 2010 a 2011 
(príloha 63.6.1), ktorú vypracovala v súlade s ods. 2 čl. 9 platného štatútu AK. Súčasne 
poveruje predsedu AK, aby správu neodkladne predložil ministrovi školstva, ktorého  
prostredníctvom sa správa predkladá vláde Slovenskej republiky do 28. februára príslušného 
roka.  
 

K bodu 7 
Uznesenie 63.7.1 
Akreditačná komisia schválila seba hodnotiacu Správu z vnútorného hodnotenia (príloha 
63.7.1) za rok 2011. Správa je výsledkom úsilia Akreditačnej komisie o aplikáciu ustanovení 
Noriem a smerníc na zabezpečenie kvality v Európskom priestore vysokoškolského 
vzdelávania a bude východiskovým materiálom pre vonkajšie hodnotenie AK v rámci 
získania riadneho členstva v ENQA.  
V tejto súvislosti Akreditačná komisia poveruje predsedu AK informovať MŠVVaŠ SR 
o príprave vonkajšieho hodnotenia AK v spolupráci s ENQA a požiadať o súčinnosť aj 
vzhľadom na potrebu finančných prostriedkov pre takéto hodnotenie. 

 
K bodu 8 
 
8.1 Vymenovanie  nových členov v stálych PS v súlade s uznesením č. 62.7.1a 

Uznesenie 63.8.1 
a) Akreditačná komisia v súlade s uznesením 62.7.1 schválila ukončenie členstva všetkým 
členom v stálych pracovných skupinách, okrem členov AK, ku dňu 26. januára 2012 
takto: (pozri prílohu k uzneseniu).  

b) Akreditačná komisia schválila na základe návrhov predsedov stálych pracovných skupín 
vymenovanie nových členov do stálych pracovných skupín takto: (pozri prílohu 
k uzneseniu). 

c) Akreditačná komisia schválila vzdanie sa členstva J. Michalíka, člena AK, v stálej 
pracovnej skupine pre OV 5 Projektovanie, inžinierstvo a technológie, vodné 
hospodárstvo a ukončenie členstva I. Hybena, člena AK, v stálej pracovnej skupine pre 
OV 8 Ekonómia a manažment. Súčasne schvaľuje členstvo J. Škvareninu v OV 12 
Chémia, chemická technológia a biotechnológia a v OV 22 Dopravné služby.  



 4

Predseda AK v spolupráci so sekretariátom AK zabezpečí neodkladne zaslanie vymenovaní 
a ukončení členstva v jednotlivých stálych pracovných skupinách vrátane zverejnenia 
aktualizácie zloženia PS na webovom sídle AK. 
 
8.2 Zriadenie dočasnej PS pre posúdenie projektu súkromnej VŠ Goetheho univerzita 

v Bratislave (č. žiadosti  486_11/AK) 

 Uznesenie 63.8.2 
Akreditačná komisia ustanovuje na posúdenie projektu právnickej osoby GOETHE UNI, a.s., 
zriadenia súkromnej vysokej školy (č. žiadosti 486_11/AK) s názvom Goetheho univerzita v 
Bratislave dočasnú pracovnú skupinu  v zložení: J. Horváth (predseda), Ľ. Fišera, J. Jarab,  
J. Uhrík, T. Žilka, J. Michalík, J. Šteňo.  
 
8.3 List ministra školstva – overovanie návrhov (č. žiadosti 455_11/AK) 

Uznesenie 63.8.3 
Akreditačná komisia ustanovuje na overovanie dodržiavania kritérií pre priznané právo 
uskutočňovať vymenúvacie konanie na dotknutých vysokých školách v študijných odboroch 
uvedených v liste ministra školstva zo dňa 14. 12. 2011 dočasnú pracovnú skupinu v zložení: 
Ľ. Fišera (predseda), J. Michalík, J. Horváth, J. Jarab a J. Šteňo.  
Dočasná pracovná skupina v spolupráci s predsedami stálych pracovných skupín, do ktorých 
spadajú príslušné študijné odbory, uskutoční predmetné overovania v priebehu februára 2012 
a na najbližšom zasadnutí predloží členom AK informáciu o záveroch z overovania.  
Administratívno-organizačné práce spojené s predmetným overovaním zabezpečí sekretariát 
AK. 
 
8.4 Iné 

Uznesenie 63.8.4.1 
Akreditačná komisia sa zaoberala predloženými žiadosťami o schválenie metodiky 
zostavovania hodnotiacej správy z priebežného hodnotenia kvality poskytovaného 
vzdelávania (§ 87a zákona o vysokých školách) z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
(UMB, č. žiadosti 461_11/AK) a Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava 
Štefánika v Liptovskom Mikuláši (AOS, č. žiadosti 11_12/AK). 
a) Akreditačná komisia schvaľuje predloženú metodiku zostavenia hodnotiacej správy 
z AOS.  
b) Akreditačná komisia vracia predložený materiál z UMB s odôvodnením, že Akreditačná 
komisia sa vyjadruje k metodike zostavovania hodnotiacej správy. Predložený materiál vo 
forme Smernice, ktorou sa ustanovujú Pravidlá hodnotenia kvality vzdelávania na UMB, nie 
je metodikou.  
 

Uznesenie 63.8.4.2 
Akreditačná komisia sa zaoberala listom rektora UK (č. žiadosti 20_12/AK), ktorým zaslal 
platné kritériá fakúlt UK na vyhodnotenia splnenia podmienok získavania vedecko-
pedagogického titulu „docent“ a vedecko-pedagogického titulu „profesor“ a poveruje R. 
Schronka v spolupráci s tajomníčkou AK vypracovať do najbližšieho zasadnutia návrh 
postupu AK v takomto prípade s prihliadnutím na ustanovenie § 83 ods. 11 platného zákona 
o vysokých školách a v súčinnosti s § 3 ods. 10 platného nar. vlády č. 103/2004 
o Akreditačnej komisie. 
 

Uznesenie 63.8.4.3 
Akreditačná komisia sa zaoberala žiadosťou z odboru masmediálnej politiky MŠVVaŠ SR  
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(č. žiadosti 29_12/AK) o poskytnutie informácie z podkladov k žiadosti o akreditáciu 
študijného programu na verejnej vysokej škole, ktorá bola predložená v zmysle zákona 
o slobodnom prístupe k informáciám (č. 211/2000 Z. z.).  
Akreditačná komisia vzhľadom na skutočnosť, že nie je dotknutou osobou v zmysle vyššie 
citovaného zákona konzultovala príslušnú žiadosť aj so sekciou vysokých škôl, ktorá poskytla 
predsedovi písomne stanovisko, v ktorom sa okrem vyššie uvedenej skutočnosti uvádza aj to, 
že požadované informácie nie je možné poskytnúť aj preto, že obsahujú citlivé údaje, ktoré 
možno zverejniť len so súhlasom dotknutej osoby. Akreditačná komisia poveruje predsedu 
AK zamietnuť žiadosť z uvedených dôvodov a poukázať aj na fakt, že zverejňovať všetky 
skutočnosti k akreditovanému študijnému programu vrátane informačných listov predmetov 
v zmysle zákona o vysokých školách je povinná verejná vysoká škola. 

 
Uznesenie 63.8.4.4 
Akreditačná komisia sa zaoberala žiadosťou generálneho riaditeľa SVŠ MŠVVaŠ SR zo dňa 
26. 1. 2012 (č. 31_12/AK) o vysvetlenie vyjadrenia zo 62. ZAK k bakalárskemu študijnému 
programu Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom (DTI), ktoré je 
uvedené v prílohe uznesenia AK č. 62.6.1b.  
Akreditačná komisia pri posudzovaní spôsobilosti DTI uskutočňovať bakalársky študijný 
program učiteľstvo praktických predmetov v dennej aj externej forme nemala zo strany 
DTI informáciu, že v prípade dennej formy ide o nový študijný program, napriek tomu táto 
skutočnosť nemení nič na tom, že DTI je spôsobilá uskutočňovať predmetný študijný program 
s časovým obmedzením na 2 roky tak pre dennú, ako aj externú formu z dôvodu, že aj 
keď spĺňa kritériá, spôsob ich spĺňania neutvára dostatočné predpoklady na udržanie 
zodpovedajúcej spôsobilosti v prípade dennej formy ani na štandardnú dĺžku štúdia 
a v prípade externej formy do najbližšej komplexnej akreditácie.  
V súvislosti so žiadosťou o vysvetlenie Akreditačná komisia predkladá vyjadrenia 
k jednotlivým formám vzdelávania samostatne takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 
 

Uznesenie 63.8.4.5 
Akreditačná komisia odsúhlasila v platnom harmonograme zasadnutí na  prvý polrok 2012 
zmenu miesta konania 64. ZAK. Pôvodné miesto konania Košice sa nahrádza novým miestom 
konania, ktorým je Nový Smokovec. Súčasne poveruje sekretariát AK zabezpečením 
zverejnenie tejto zmeny aj na webovom sídle AK. 
 
  
 
 
Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK 
 
Schválil:        Ľubor  F i š e r a   

predseda Akreditačnej komisie 


