Zápis
zo 64. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného 21. - 23. marca 2012 v Novom Smokovci
___________________________________________________________________________
Účasť
1. Členovia AK
prítomní: J. Beňa, L. Čarný, Ľ. Fišera, M. Gbúrová, J. Horváth, I. Hyben, J. Jarab,
M. Líška, J. Mihok, J. Michalík, M. Novák, G. Petrová, R. Schronk,
J. Slovák, J. Škvarenina, J. Šteňo, J. Uhrík, J. Vilček, T. Žilka.
neprítomní: J. Fidrmuc, M. Pol.
2. Hostia
Rudolf Sivák, viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK)
Anna Čekanová, podpredsedníčka 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, informácia o novele zákona
o vysokých školách a súvisiacich predpisoch
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
4.1 Vysoká škola ekonómie a podnikania so sídlom v Bratislave (č. žiadosti
446_11/AK, predkladá J. Horváth - 22. 3. 2012 o 10.30 h)
4.2 Goetheho univerzita v Bratislave (č. žiadosti 486_11/AK, predkladá J. Horváth –
22. 3. 2012 o 13.00 h)
5. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. f) – zmeny v sústave študijných odborov
5.1 Nový študijný odbor kánonické právo (žiadosť č. 379_11/AK, predkladá R. Schronk,
22. 3. 2012 o 09.00 h)
5.2 Zmena názvu študijného odboru 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva (žiadosť č.
406_11/AK – diskusia)
5.3 Zmeny v štruktúre a opisoch učiteľských študijných odborov v rámci skupiny
študijných odborov 1. výchova a vzdelávanie (21. 3. 2012 o 16.00 h – prezentácia B.
Kosová)
6. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 11 – zmeny oznámené vysokými školami
(§ 3 ods. 10 nariadenia vlády o AK)
7. Overovanie výsledkov opatrení podľa § 83 ods. 9 – študijné programy
8. Overovanie výsledkov opatrení podľa § 83 ods. 9 – habilitačné konanie a vymenúvacie
konanie
9. Komplexné akreditácie
9.1 Revízia Podrobných pravidiel hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej
tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy
9.2 Žiadosť VŠZaSP (č. 17_12/AK) o úpravu termínu začiatku komplexnej akreditácie
uvedeného v aktuálnom Pláne komplexných akreditácií

10. Rozličné
10.1 Zmeny v stálych PS
10.2 Ustanovenie dočasných PS
Vysoká škola logistiky v Štúrove (č. žiadosti 41_12/AK)
Trenčianska univerzity A. Dubčeka v Trenčíne (č. 118_12/AK) - zrušenie fakulty
mechatroniky
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n.o.,
(č. 119_12/AK, č. 120_12/AK) – zriadenie fakúlt
10.3 Nevybavené žiadosti
10.4 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. Ďalej členov oboznámil s listom
ministra školstva, vedy, výskumu a športu Eugena Jurzycu o predložení Správy o činnosti
Akreditačnej komisie za uplynulé dva kalendárne roky vláde Slovenskej republiky, ktorej
súčasťou bolo v rámci predkladacej správy aj stanovisko MŠVVaŠ SR. Členovia AK
k predmetnému stanovisku krátko diskutovali. Následne predseda AK pristúpil k
odsúhlaseniu programu 64. zasadnutia AK, za ktorý hlasovali všetci prítomní členovia AK
v počte 15. Po odsúhlasení programu tajomníčka AK konštatovala splnenie všetkých uznesení
z mimoriadneho 63. zasadnutia AK. V súvislosti s návrhom R. Schronka a tajomníčky AK
v rámci splnenia uznesenia 63.8.4.2 vyplynula pre predsedov stálych pracovných skupín
úloha, ktorá je obsahom nového uznesenie 64.1.1.

Uznesenie 64.1.1
Vzhľadom na skutočnosť, že Akreditačná komisia pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy
uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov vyhodnocuje aj
kritérium KHKV-A3: Úroveň kritérií vysokej školy na získanie titulu docent a úroveň kritérií
vysokej školy na získanie titulu profesor, v rámci ktorých sú uvedené aj minimálne
podmienky, z tohto hľadiská je žiaduce, aby predsedovia príslušných stálych PS preskúmali,
či predložené nové kritéria z fakúlt UK na získavanie vedecko-pedagogického titulu „docent“
a vedecko-pedagogického titulu „profesor“ pre jednotlivé študijné odbory sú aj naďalej
v súlade s vyššie uvedeným kritériom KHKV - A3.
V rámci rokovania k bodu 1 tajomníčka AK oboznámila všetkých prítomných členov AK
s príslušnými ustanoveniami novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých
školách“), ktorá nadobudne účinnosť k 1. 4. 2012 s výnimkou bodov 1, 2, 7, 8, 12 a 13 v čl. I,
ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013. V súvislosti s novým ustanovením v odseku 6 §
80b vyššie citovaného zákona o vysokých školách, podľa ktorého sa budú v registri
zamestnancov vysokých škôl sprístupňovať údaje o pracovnom pomere a dohode o práci
vykonávanej mimo pracovného pomeru, tajomníčka ďalej informovala, že MŠVVaŠ v tejto
súvislosti schválilo Smernicu č. 50/2012, ktorou sa upravuje spracovanie údajov v registri
zamestnancov vysokých škôl. V čl. 11 predmetnej smernice sa uvádza, že „údaje z registra
zamestnancov sa poskytujú Akreditačnej komisii prostredníctvom prístupu povereného
zamestnanca ministerstva – sekretariátu Akreditačnej komisie.“
Časti zasadnutia sa zúčastnili aj zástupcovia reprezentácie vysokých škôl a MŠVVaŠ SR. Zo
zástupcov reprezentácie vysokých škôl využil možnosť vystúpiť s príspevkom viceprezident
SRK, Rudolf Sivák, ktorý v krátkosti informoval prítomných členov AK o aktivitách SRK vo
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vzťahu k formovaniu novej vlády. SRK pripravuje materiál, ktorý obsahuje 5 tematických
okruhov (napr. zámer v oblasti verejných vysokých škôl, medzinárodnej spolupráce
a štrukturálnych fondov) a ten chce predložiť novému ministrovi školstva. Viceprezident
ponúkol Akreditačnej komisii možnosť prispieť do tohto materiálu. Z diskusie, ktorá
nasledovala po vystúpení viceprezidenta SRK bolo konštatované, že viaceré námety od
členov AK sú už zapracované v zmienenom materiáli.
V závere rokovania k bodu 1 sa rozvinula medzi členmi AK diskusia k viacerým problémom
týkajúcich sa najbližšej práce a činnosti AK, ako sú komplexné akreditácie, legislatívne
zmeny, na ktoré upozornila AK vo svojej správe o činnosti pre vládu SR. Následne z tejto
diskusie vyplynula potreba stretnutia zástupcu Akreditačnej komisie, s novým predstaviteľom
rezortu školstva. Členovia AK na tento úkon splnomocnili predsedu AK uznesením.

Uznesenie 64.1.2
Akreditačná komisia poveruje svojho predsedu na rokovanie s novým ministrom školstva,
vedy, výskumu a športu, ktorý bude vymenovaný po parlamentných voľbách z 10. marca
2012.

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. 453_11/AK (v počte 6), 62_12/AK (v počte 2), 73_12/AK (v počte 3),
ktoré prišli po termíne zverejnenia v IS AK a na rokovanie mohli byť zaradené len po
predchádzajúcom odsúhlasení všetkými prítomnými členmi AK (z počtu 19 hlasovalo za
predloženie hodnotiacich správ všetkých 19 členov).

Uznesenie 64.2.1
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 o nový študijný
program takto: (pozri prílohu k uzneseniu)
d) Akreditačná komisia na základe žiadosti Technickej univerzity vo Zvolene (č. žiadosti
130_12/AK) opravuje prílohu k uzneseniu 58.2.1/a-b doplnením vyjadrenia pre študijný
program druhého stupňa výrobná technika v študijnom odbore 5.2.50. výrobná technika v
externej forme štúdia so štandardnou dĺžkou 2,5 roka takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
Akreditačná komisia poveruje predsedu AK neodkladne oznámiť odsúhlasenú opravu
a doplnenia uvedené v písmenách d) uznesenia 64.2.1 MŠVVaŠ SR na ďalšie konanie.
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Uznesenie 64.2.2
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
V súlade s čl. 5 ods. 7 platného štatútu AK boli do programu bodu 2 zaradené aj hodnotiace
správy k žiadostiam č. 331_11/AK (v počte 2) a 62_12/AK (v počte 1), ktoré prišli po
termíne zverejnenia v IS AK a na rokovanie mohli byť zaradené len po predchádzajúcom
odsúhlasení všetkými prítomnými členmi AK (z počtu 19 hlasovalo za predloženie
hodnotiacich správ všetkých 19 členov).

Uznesenie 64.3.1
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 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 citovaného zákona odporúča ministerstvu
školstva, vedy, výskumu a športu pozastaviť právo uskutočňovať tieto konania
v príslušných študijných odboroch takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 4
4.1 Vysoká škola ekonómie a podnikania so sídlom v Bratislave
(č. žiadosti 446_11/AK)
Akreditačná komisia posúdila žiadosť právnickej osoby BRATISLAVSKÁ AKADÉMIA,
s.r.o., o štátny súhlas na pôsobenie ako súkromná vysoká škola s názvom Vysoká škola
ekonómie a podnikania so sídlom v Bratislave, ku ktorej si MŠVVaŠ SR vyžiadalo
stanovisko 1. 12. 2011. Na rokovanie k predmetnému bodu boli v súlade so štatútom AK
prizvaní zástupcovia právnického subjektu a zúčastnili sa ho doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.,
konateľka spoločnosti a právny zástupca spoločnosti JUDr. Igor Malinovský. Akreditačná
komisia pri rokovaní vychádzala
• zo stanoviska dočasnej pracovnej skupiny, ktorej predsedal člen AK J. Horváth,
• z návrhov hodnotiacich správ stálej pracovnej skupiny pre OV 8 Ekonómia a
manažment k žiadostiam o akreditáciu dvoch bakalárskych študijných programov,
• z vyjadrenia Bratislavskej akadémie, s.r.o, k stanovisku a návrhom hodnotiacich správ,
ktoré bolo predložené AK 19.3.2012.
Žiadateľ formou powerpointovej prezentácie predstavil všetkým prítomných členom AK
v počte 18 svoj projekt. Počas prezentácie zdôraznil a argumentmi podporil potrebu zriadenia
takejto vysokej školy. Zástupcovia ďalej reagovali na niektoré výhrady v stanovisku dočasnej
pracovnej skupiny a zodpovedali na početné otázky členov AK.
Akreditačná komisia po diskusii prijala nasledujúce uznesenie. Za uznesenie hlasovalo
všetkých 18 prítomných členov AK.
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Uznesenie 64.4.1
a) 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 interkultúrny manažment a obchodné podnikanie a v súlade s § 83 ods. 9
vyššie citovaného zákona konštatuje, že v čase akreditácie vysoká škola nespĺňa kritériá
na uskutočňovanie študijných programov a odporúča MŠVVaŠ SR zamietnuť žiadosť o
akreditáciu študijných programov takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
b) Akreditačná komisia v súlade § 82 ods. 2 písm. e) platného zákona o vysokých školách
č. 131/2002 Z. z. vzhľadom na uvedené v prvej časti uznesenia ako aj na skutočnosť, že
navrhovaná nová vysoká škola bude iba kvantitatívnym rozšírením ponuky už
jestvujúcich študijných programov alebo obdobných študijných programov, vyjadruje
nesúhlas s návrhom na udelenie štátneho súhlasu pre právnickú osobu
BRATISLAVSKÁ AKADÉMIA, s.r.o, so sídlom v Bratislave na zriadenie odbornej
vysokej školy s názvom Vysoká škola ekonómie a podnikania so sídlom v Bratislave.
4. 2 Goetheho univerzita v Bratislave
(č. žiadosti 486_11/AK)
Akreditačná komisia posúdila žiadosť právnickej osoby GOETHE UNI, a.s., o štátny súhlas
na pôsobenie ako súkromná vysoká škola s názvom Goetheho univerzita v Bratislave, ku
ktorej si MŠVVaŠ vyžiadalo stanovisko 5. 12. 2011. Na rokovanie k predmetnému bodu boli
v súlade so štatútom AK prizvaní zástupcovia právnického subjektu a zúčastnili sa ho títo
zástupcovia: Dr. Axel Hofmann, veľvyslanec SRN v SR, prof. JUDr. Jozef Klimko, CSc.,
prof. Ing. Juraj Štern, CSc., prof. Wolfgang Wiesner, doc. Ing. Jaroslav Svetlík, PhD., PhDr.
Peter Slivka, PhDr. Michal Berko. Akreditačná komisia pri rokovaní vychádzala
• zo stanoviska dočasnej pracovnej skupiny, ktorej predsedal člen AK J. Horváth,
• z návrhov hodnotiacich správ stálej pracovnej skupiny pre OV 8 Ekonómia a
manažment k žiadostiam o akreditáciu dvoch bakalárskych študijných programov
a dvoch magisterských študijných programov,
• z návrhov hodnotiacich správ stálej pracovnej skupiny pre OV 2 Humanitné vedy k
žiadostiam o akreditáciu bakalárskeho a magisterského študijného programu,
• z vyjadrenia právnického subjektu GOTHE UNI, a.s k stanovisku a návrhom
hodnotiacich správ, ktoré bolo predložené AK 13.3.2012.
Zástupcovia žiadateľa predstavili projekt a zodpovedali na početné otázky členov AK.
Akreditačná komisia po diskusii prijala nasledujúce uznesenie.

Uznesenie 64.4.1
a) Akreditačná komisia posúdila podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách spôsobilosť novej vysokej školy uskutočňovať študijné programy
v prvom stupni a druhom stupni, ktoré predložil právny subjekt GOETHE UNI, a.s. 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 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 GOETHE UNI, a.s., pôsobiť ako súkromná vysoká škola s troma fakultami –
fakultou medzinárodného podnikania, fakultou cestovného ruchu a fakultou
mediálnych a kultúrnych štúdií.
c) Akreditačná komisia v súlade § 2 ods. 13 zákona o vysokých školách nenavrhuje začleniť
novovznikajúcu vysokú školu ani medzi univerzitné vysoké školy ani medzi odborné
vysoké školy.
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K bodu 5
5.1 Nový študijný odbor Kánonické právo
Akreditačná komisia sa zaoberala žiadosťou MŠVVaŠ SR (č. 479_11/AK) o vyjadrenie
stanoviska k zaradeniu nového študijného odboru 3.4.12. kánonické právo do sústavy
študijných odborov s možnosťou štúdia v 2. a 3. stupni, ktorú ministerstvu predložila
Katolícka univerzita v Ružomberku.

Uznesenie 64.5.1
a)
Akreditačná komisia posúdila žiadosť Katolíckej univerzity v súlade s § 82 ods. 2
písm. f) a vyjadruje nesúhlas s opisom predloženého študijného odboru (pozri prílohu
k uzneseniu) a zaradením nového študijného odboru 3.4.12. kánonické právo do sústavy
študijných odborov.
b)
Akreditačná komisia odporúča Katolíckej univerzite v Ružomberku, aby sa po
náležitej úprave opisu študijného odboru kánonické právo uchádzala o jeho zaradenie do
sústavy študijných odborov pre oblasť právo s možnosťou štúdia v 3. stupni.
5.2 Zmena názvu študijného odboru 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva (žiadosť č.
406_11/AK – diskusia)
Rokovanie k žiadosti MŠVVaŠ SR č. 406_11/AK k zmene názvu študijného odboru 3.4.2.
teória a dejiny štátu a práva, o ktorú ministerstvo požiadala Univerzita Komenského
v Bratislave, Právnická fakulta bolo vzhľadom na nové skutočnosti prerušené do
nasledujúceho zasadnutia.
5.3 Zmeny v štruktúre a opisoch učiteľských študijných odborov v rámci skupiny študijných
odborov 1. výchova a vzdelávanie
V rámci tohto bodu požiadala o vystúpenie riešiteľka projektu “Transformácia
vysokoškolského vzdelávania v kontexte reformy regionálneho školstva“ prof. PhDr. Beata
Kosová, CSc. Po vystúpení riešiteľky projektu, oboznámila členov AK so stanoviskom
k problematike zmien v opisoch učiteľských študijných odborov predsedníčka stálej
pracovnej skupiny pre OV 1 Pedagogické vedy G. Porubská, ktorá bola takisto zapojená do
predmetného projektu transformácie. V závere predniesla stanovisko pracovnej skupiny
k štrukturálnym, obsahovým a organizačným zmenám vo vysokoškolskej príprave učiteľov.
Následná rozsiahla diskusia členov AK s riešiteľmi k problematike zmien v učiteľských
študijných programov bola prerušená do najbližšieho zasadnutia. Dôvodom je jednak
rozsiahlosť problematiky ako aj záverečná oponentúra projektu, ktorá sa uskutočni po
skončení 64. zasadnutia AK (28.3.2012) a z nej môžu ešte vyplynúť viaceré ďalšie
skutočnosti.

K bodu 6
Uznesenie 64.6.1
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).
b) 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 neakceptuje zmeny garantov v študijných programoch s odôvodnením a iniciuje
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akreditáciu príslušnej akreditačnej činnosti na daných vysokých školách takto: (pozri
prílohu k uzneseniu)
c) Akreditačná komisia na základe žiadosti Technickej univerzity vo Zvolene (č. žiadosti
130_12/AK) opravuje prílohu k uzneseniu 58.6.1/a-b v riadku č. 14 pre študijný program
druhého stupňa výrobná technika v študijnom odbore 5.2.50. výrobná technika tak, že
vypúšťa externú formu štúdia so štandardnou dĺžkou 2 roky takto: (pozri prílohu
k uzneseniu).

K bodu 7
Uznesenie 64.7.1
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 utvára dostatočné podmienky na udržanie spôsobilosti do
najbližšej komplexnej akreditácie. Z uvedeného dôvodu AK navrhuje MŠVVaŠ SR obnoviť
platnosť priznaných práv bez obmedzenia takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 8
Uznesenie 64.8.1
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
odbore a konštatuje, že príslušná vysoká škola prijala dostatočné opatrenia a v súčasnosti
spĺňa požadované kritériá a utvára dostatočné podmienky na udržanie spôsobilosti do
najbližšej komplexnej akreditácie. Z uvedeného dôvodu AK navrhuje MŠVVaŠ SR obnoviť
platnosť priznaných práv bez obmedzenia takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 9
9.1 Revízia Podrobných pravidiel hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej
tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy
V súvislosti s prípravou na 2. cyklus komplexnej akreditácie na vysokých školách, členovia
Akreditačnej komisie krátko diskutovali k potrebe vykonania nevyhnutných zmien
v Podrobných pravidlách hodnotenia výskumu. V tejto súvislosti vyplynuli pre predsedov
stálych pracovných skupín povinnosti uvedené v uznesení 64.9.1.

Uznesenie 64.9.1
Predsedom stálych pracovných skupín sa ukladá prehodnotiť na zasadnutiach pracovných
skupín obsah podrobných pravidiel pre oblasť výskumu, ktorá patrí do ich pôsobnosti.
Písomné zhrnutie výsledkov prehodnotenia predsedovia predložia do najbližšieho 65.
zasadnutia Akreditačnej komisie.
9.2 Žiadosť VŠZaSP (č. 17_12/AK) o úpravu termínu začiatku komplexnej akreditácie
uvedeného v aktuálnom Pláne komplexných akreditácií
Na návrh predsedu Akreditačnej komisie bolo rokovanie k žiadosti Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, v Bratislave, n. o., o úpravu termínu začiatku
komplexnej akreditácie uvedeného v aktuálnom Pláne komplexných akreditácií presunuté na
ďalšie zasadnutie. O tejto skutočnosti bude predseda písomne informovať rektora vysokej
školy.
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K bodu 10
10.1 Zmeny v stálych PS

Uznesenie 64.10.1
Akreditačná komisia odsúhlasila zmeny v stálych pracovných skupinách pre oblasti výskumu:
1 Pedagogické vedy, 8 Ekonómia a manažment, 16 Informatické vedy, automatizácia
a telekomunikácie a 23 Bezpečnostné služby takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
10.2 Ustanovenie dočasnej PS

Uznesenie 64.10.2
a) Akreditačná komisia ustanovuje na posúdenie žiadosti (č. 486_11/AK) právnickej osoby
VSOM, s.r.o., o štátny súhlas na pôsobenie ako súkromná vysoká škola s názvom Vysoká
škola logistiky v Štúrove dočasnú pracovnú skupinu v zložení: M. Líška (predseda), I.
Hyben, J. Michalík, J. Mihok, J. Uhrík.
b) Akreditačná komisia ustanovuje na posúdenie žiadosti (č. 118_12/AK) Trenčianskej
univerzity A. Dubčeka v Trenčíne o zrušenie Fakulty mechatroniky TnUAD dočasnú
pracovnú skupinu v zložení: J. Michalík (predseda), I. Hyben, J. Mihok, J. Uhrík J.
Škvarenina.
c) Akreditačná komisia ustanovuje na posúdenie žiadosti (č. 119_12/AK) Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, v Bratislave, n. o., o zriadenie dvoch fakúlt –
Fakulty zdravotníctva a sociálnych vecí sv. Ladislava Nové Zámky a Fakulty
misiológie a tropických štúdií Jána Pavla II Bratislava - dočasnú pracovnú skupinu
v zložení: J. Jarab (predseda), M. Gbúrová, J. Horváth, M. Novák, J. Šteňo, E. Žiaková
(členka PS pre OV 6) a H. Csémy (členka PS pre OV 18)
10.3 Nevybavené žiadosti
Sekretariát Akreditačnej komisie pošle po 64. zasadnutí AK predsedom stálych pracovných
skupín prostredníctvom elektronickej pošty prehľad nevybavených žiadostí podaných
v súlade s § 82 ods. 2 zákona o vysokých školách. V prehľade budú farebne odlíšené žiadosti,
ktoré je potrebné predložiť najneskôr na 65. ZAK, aby bola dodržaná zákonná lehota
stanovená pre AK na ich vybavenie.
10.4 Iné

Uznesenie 64.10.4.1
a) Akreditačná komisia sa v súlade s § 87a zákona o vysokých školách zaoberala
predloženými žiadosťami o schválenie metodiky zostavovania hodnotiacej správy
z priebežného hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania z Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici (UMB, č. žiadosti 461_11/AK), Katolíckej univerzity v
Ružomberku (KU, č. žiadosti 88_12/AK) a Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety, v Bratislave, n. o., (VŠZaSP, č. žiadosti 96_12/AK).
Akreditačná komisia schvaľuje predloženú metodiky z UMB, KU a VŠZaSP.
b) Predseda Akreditačnej komisie ukladá členom AK oboznámiť sa s materiálom „Metodika
zostavenia hodnotiacej správy vysokej školy“, ktorú predložil na zasadnutí a v lehote 5
dní od skončenia 64. zasadnutia členovia AK pošlú k materiálu písomné stanovisko
predsedovi AK.
V rámci tohto bodu boli prediskutované aj viaceré témy a problémy súvisiace s činnosťou
Akreditačnej komisie ako aj jej pracovných skupín. Výsledky týchto diskusií sú zahrnuté do
nižšie uvedených uznesení a záverov.
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Uznesenie 64.10.4.2
V súvislosti s opakovaným predkladaním žiadosti vysokých škôl na zmenu v prílohe 2 ku
kritériám MŠVVaŠ SR na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej
tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností Akreditačná komisia podporuje tieto
návrhy a žiada ministerstvo školstva, aby v danej veci zaujala jednoznačné stanovisko a to aj
s ohľadom na blížiaci sa začiatok 2. cyklu komplexných akreditácií.

Uznesenie 64.10.4.3
V súvislosti s pretrvávajúcimi problémami predkladania žiadosti o akreditáciu bakalárskeho
študijného programu v externej forme ošetrovateľstvo v študijnom odbore 7.4.1.
ošetrovateľstvo Akreditačná komisia sa obracia na MŠVVaŠ SR so žiadosťou o písomné
usmernenie v tejto veci. Akreditačná komisia by uvítala, ak by MŠVVaŠ SR prizývalo na
rokovania s ministerstvom zdravotníctva týkajúce sa problematiky uskutočňovania
vysokoškolského štúdia v študijných programoch, ktoré spadajú do oblasti zdravotníctva aj
zástupcu Akreditačnej komisie a jej sekretariátu.

Uznesenie 64.10.4.4
Akreditačná komisia súhlasí s účasťou člena AK M. Pola na workshope organizovaného
ENQA 3. - 4. mája 2012 v Belehrade v Srbsku, vzhľadom na obsahové zameranie (aplikácia
ESG pre kandidátske agentúry).
Počas zasadnutia členovia AK diskutovali o podnete J. Beňu, ktorý zaslal všetkým členom
AK elektronicky 20.3.2012. Podnet sa týka výkladu ustanovenia čl. 109 ods. 2 Ústavy
Slovenskej republiky vo vzťahu k pôsobnosti a právomoci AK.
Vzhľadom na rozdielny výklad predmetného ustanovenia (členom AK bol k dispozícii list
generálneho riaditeľa SVŠ P. Plavčana z 8.11.2007 a výklad J. Beňu) predseda AK sa
rozhodol osloviť kompetentný orgán na výklad tohto ustanovenia.
Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK
Schválil:

Ľubor F i š e r a
predseda Akreditačnej komisie
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