Zápis
zo 67. mimoriadneho zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného 11. septembra 2012 v Bratislave
___________________________________________________________________________
Účasť
1. Členovia AK
prítomní: M. Bieliková, I. Brezina, L. Čarný, Ľ. Fišera, M. Gbúrová, J. Holeček, J. Horváth,
I. Hyben, D. Ježová, J. Mihok, J. Michalík, P. Moczo, G. Petrová, R. Schronk,
J. Škvarenina, J. Šteňo, M. Urban, J. Vilček.
neprítomní: J. Beňa, J. Jarab, M. Pol.
2. Hostia
Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (minister školstva)
Rudolf Sivák, viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK)
Viktor Smieško, predseda Rady vysokých škôl (RVŠ)
Maroš Korman, 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. Otvorenie, privítanie nových členov AK a zaradenie do stálych pracovných skupín, novela
nariadenia vlády č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii, overovanie dodržiavania kritérií
pri vymenovacom konaní na predmetných vysokých školách
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. d) – organizačné zmeny
4.1 Ustanovenie dočasnej pracovnej skupiny na posúdenie návrhu na zriadenie novej
Fakulty manažmentu a podnikania STU so sídlom v Bratislave (č. žiadosti 375_12/AK)
5. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. f) – zmeny v sústave študijných odborov
5.1 Zmeny v štruktúre a opisoch študijných odborov z podskupiny študijných odborov 2.2.
Umenie (č. žiadosti 94_12/AK, 99_12/AK, 132_12/AK, predkladá L. Čarný)
VŠMU 11. 9. 2012 o 13.30 h
6. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 11 – zmeny oznámené vysokými školami
7. Overovanie výsledkov opatrení podľa § 83 ods. 9 – študijné programy
8. Rozličné
8.1 Zmeny v stálych PS
8.2 Iné

K bodu 1
Pred začiatkom zasadnutia predseda AK privítal ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dušana Čaploviča so svojimi spolupracovníkmi. Minister školstva počas krátkeho slávnostného
aktu odovzdal vymenovacie listy 7 novým členom AK, ktorým začalo 1. 9. 2012 šesťročné
funkčné obdobie. Minister školstva novým členom zablahoželal a celej AK poprial úspešné
rokovanie. Vo svojom príhovore zdôraznil, že si uvedomuje náročnosť práce členov AK a vyzval
ich, aby vo svojich činnostiach boli nekompromisní a nepodliehali tlakom okolia. Ďalej spomenul
dobrú spoluprácu pri tvorbe nových kritérií pre všetky akreditačné činnosti a vyslovil
presvedčenie, že ak plánovaný harmonogram príprav kritérií bude dodržaný, možno očakávať, že
k 1. 1. 2014 by sa mohol začať proces komplexných akreditácií na všetkých verejných vysokých

školách. Po slávnostnom akte a odchode ministra školstva predseda AK predstavil nových
členov: prof. RNDr. Miroslava Urbana, DrSc., prof. RNDr. Petra Mocza, DrSc., Ing. Jaroslava
Holečka, prof. Ing. Máriu Bielikovú, PhD., prof. PharmDr. Danielu Ježovú, DrSc., prof. Ing.
Ivana Brezinu, CSc. a staronového člena prof. MUDr. Juraja Šteňu, CSc. s krátkou
charakteristikou ich odborného zamerania. Po predstavení nových členov, zasadnutie
pokračovalo podľa odsúhlaseného programu, za ktorý hlasovali všetci prítomní členovia AK
v počte 18. Z pôvodného návrhu programu bol vypustený bod 8, ku ktorému neboli do začiatku
zasadnutia predložené od členov AK žiadne materiály a bod 9.3, ktorý sa presúva na najbližšie
zasadnutie vzhľadom na ustanovenie nových predsedov niektorých stálych PS.
Možnosť vystúpiť v úvode zasadnutia AK využili aj prítomní zástupcovia reprezentácie
vysokých škôl, ktorí v krátkosti informovali členov AK o svojich ostaných aktivitách.
Ďalej predseda AK informoval členov AK o:
 delegovaní zástupcov AK do pracovnej skupiny, ktorá pripraví návrh nových kritérií
akreditácie študijných programov, kritérií akreditácie habilitačného konania a konania
na vymenúvanie profesorov ako aj kritérií používaných na začlenenie vysokých škôl;
 účasti na diskusii o návrhu novely zákona o vysokých školách, ktorá sa uskutočnila na
MŠVVaŠ SR a na ktorej boli aj zástupcovia reprezentácie vysokých škôl. Predseda
konštatoval, že pripomienky členov AK boli do novely zapracované, pričom sa očakáva,
že niektoré formulácie príslušných ustanovení sa budú pred predložením do vlády SR
meniť;
 novele nariadenia vlády SR č. 253/2012, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 104/2003
Z. z. o Akreditačnej komisii v znení nariadenia vlády SR č. 558/2007 Z. z. V tejto
súvislosti upozornil členov AK, že posudzovanie žiadosti o akreditáciu študijných
programov sa po novelizácii nariadenia riadi kritériami MŠVVaŠ SR z roku 2003, ktoré
týmto dáva do pozornosti a nájsť ich členovia môžu aj na webovom sídle AK.

Uznesenie 67.1.1
Akreditačná komisia súhlasí so zástupcami AK v predmetnej pracovnej skupine a navrhuje
predsedovi AK doplniť zástupcov o Ladislava Čarného, za oblasť výskumu Umenie, Miroslava
Urbana za oblasť výskumu Chémia, chemická technológia a biotechnológie a Máriu Holickú,
tajomníčku AK.

Uznesenie 67.1.2
Akreditačná komisia v súlade s č. 7 ods. 5 platného štatútu AK schvaľuje predsedov stálych
pracovných skupín a zaradenie nových členov AK za členov stálych pracovných skupín takto:
(pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 2
Uznesenie 67.2.1
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).
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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 prerokovala žiadosť č. 326_12/AK GR SVŠ o objasnenie vyjadrenia,
ktoré AK uvádza v zápise zo 65. zasadnutia AK v prílohe k uzneseniu 65.2.1/a-b
k akreditácii bakalárskeho študijného programu dizajn médií v študijnom odbore 3.2.3.
masmediálne štúdiá na Paneurópskej vysokej škole. Vzhľadom na skutočnosť, že sa pri
overovaní podkladov k predmetnému vyjadreniu vyskytli nové skutočnosti, ako aj
vzhľadom na neprítomnosť predsedu stálej pracovnej skupiny, ktorá na 65. zasadnutí AK
predmetné vyjadrenie predložila, Akreditačná komisia rozhodne o žiadosti GR SVŠ až na
ďalšom najbližšom zasadnutí AK.
e) Akreditačná komisia sa oboznámila s listom ministra školstva č. 367_12/AK, ktorý AK
zaslal 20. 8. 2012 v súvislosti s medializáciou získavania doktorandského titulu
v študijnom programe sociálna práca v niektorých prípadoch na Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. a odpoveďou predsedu AK rektorovi
vyššie uvedenej vysokej školy na jeho požiadavku vykonania kontroly v predmetnej veci.
Akreditačná komisia zvážila všetky okolnosti a vzhľadom na svoju pôsobnosť iniciuje v
súlade s § 83 ods. 11 platného zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. akreditáciu
študijného programu 3. stupňa sociálna práca v študijnom odbore 3.1.14. sociálna práca
na Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., pracovisko Bratislava.
Súčasne poveruje predsedu Akreditačnej komisie písomne vyzvať rektora predmetnej
vysokej školy na predloženie podkladov pre novú akreditáciu, počas ktorej bude overené
dodržiavanie kritérií, za ktorých bolo vysokej škole priznané právo udeľovať akademický
titul „doktor“. Overovanie dodržiavania kritérií patrí do pôsobnosti stálej pracovnej
skupiny pre oblasť výskumu 6 Spoločenské a behaviorálne vedy, ktorá bude pri overovaní
postupovať v súlade s § 3 ods. 3 v súčasnosti platného nariadenia vlády 104/2003 Z. z.
o Akreditačnej komisii.
f) Akreditačná komisia po oboznámení sa so skutočnosťami uvedenými v liste (č.
161_12/AK) prorektorky Vysokej školy v Sládkovičove (VŠS) k podmienkam
zabezpečovania doktorandského štúdia v študijnom programe obchodné a finančné právo
na Fakulte práva Janka Jesenského VŠS (FPJJ VŠS), ktorý zaslala 2. 4. 2012 predsedovi
AK ako aj s odpoveďou rektora VŠS k predmetnej záležitosti iniciuje na FPJJ VŠS
v súlade § 83 ods. 11 platného zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. akreditáciu
študijného programu 3. stupňa obchodné a finančné právo v študijnom odbore 3.4.10.
obchodné a finančné právo.
Súčasne poveruje predsedu Akreditačnej komisie písomne vyzvať rektora predmetnej
vysokej školy na predloženie podkladov pre novú akreditáciu, počas ktorej bude overené
dodržiavanie kritérií, za ktorých bolo vysokej škole priznané právo udeľovať akademický
titul „doktor“. Overovanie dodržiavania kritérií patrí do pôsobnosti stálej pracovnej
skupiny pre oblasť výskumu 7 Právo a medzinárodné vzťahy, ktorá bude pri overovaní
postupovať v súlade s § 3 ods. 3 v súčasnosti platného nariadenia vlády 104/2003 Z. z.
o Akreditačnej komisii.
g) Akreditačná komisia sa zoberala pripomienkami rektora Hudobnej a umeleckej akadémie
Jána Albrechta – Banská Štiavnica, s.r.o., odborná vysoká škola (HUAJA) zaslané
predsedovi AK 20. 6. 2012, ktoré vyslovil k uzneseniu AK č. 65.2.1 zverejneného na
webovom sídla AK 11. 6. 2012 ako aj listom ministra, ktorý jej bol v predmetnej veci
doručený 27. 8. 2012 na vedomie. Akreditačná komisia v tejto súvislosti poveruje
predsedu stálej pracovnej skupiny pre oblasť výskumu 4 Umenie predložiť na najbližšom
zasadnutí AK hodnotiacu správu k žiadosti č. 173_12/AK.
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Uznesenie 67.2.2
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 67.3.1
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
4.1 Ustanovenie dočasnej pracovnej skupiny na posúdenie návrhu na zriadenie Fakulty
manažmentu a podnikania STU so sídlom v Bratislave (č. žiadosti 375_12/AK)

Uznesenie 67.4.1
Akreditačná komisia ustanovuje v súlade s čl. 7 ods. 5 platného štatútu AK dočasnú pracovnú
skupinu na posúdenie žiadosti STU o zriadenie novej fakulty v zložení: Ivan Hyben - predseda, J.
Horváth, I. Brezina, J. Holeček, R. Schronk.

K bodu 5
5.1 Zmena v opise študijného odboru
2.2.3. hudobné umenie (č. žiadosti 94_12/AK)
2.2.4. divadelné umenie (č. žiadosti 94_12/AK)
2.2.5. filmové umenie a multimédia (č. žiadosti 99_12/AK)
Na rokovanie k tomuto bodu bol v súlade s čl. 5 ods. 11 písm. c) platného štatútu AK prizvaný aj
navrhovateľ predloženej zmeny v sústave študijných odborov Vysoká škola múzických umení
v Bratislave (VŠMU) v zastúpení jej rektorom doc. Milanom Rašlom. Stanoviská k zmenám
v opisoch vypracovala stála pracovná skupina pre oblasť výskumu 4 a predniesol ich jej predseda
L. Čarný. Rektor VŠMU prijal všetky pripomienky stálej pracovnej skupiny ako aj pripomienky,
ktoré vyplynuli z diskusie s členmi AK.

Uznesenie 67.5.1
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) posúdila návrhy zmien v opisoch
predmetných študijných odborov, ktoré boli postúpené z MŠVVaŠ SR a ich navrhovateľom bola
Vysoká škola múzických umení v Bratislave. Akreditačná komisia súhlasí s navrhovanými
zmenami v opisoch študijných odborov 2.2.3. hudobné umenie, 2.2.4. divadelné umenie, 2.2.5.
filmové umenie a multimédia s týmito pripomienkami:(pozri prílohu k uzneseniu).

Uznesenie 67.5.2
Akreditačná komisia sa oboznámila so žiadosťou GR SVŠ (č. ž. 351_12/AK) o vyjadrenie AK
k navrhovaným zmenám v sústave študijných odborov. V súlade s čl. 7 ods. 5 platného štatútu
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AK schvaľuje dočasnú pracovnú skupinu na posúdenie opisu nového študijného odboru
geoinformatika v zložení:
J. Vilček - predseda, M. Bieliková, P. Moczo, J. Škvarenina, M. Urban.

K bodu 6
Uznesenie 67.6.1
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
a akceptuje zmeny garantov v študijných programoch takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 7
Uznesenie 67.7.1
Akreditačná komisia v súlade s § 83 ods. 9 platného zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
zabezpečila overenie výsledkov opatrení, ktoré prijali vysoké školy na odstránenie nedostatkov,
pre ktoré mali pozastavenú platnosť priznaných práv v dotknutých študijných programoch
a konštatuje, že príslušné vysoké školy prijali dostatočné opatrenia a v súčasnosti spĺňajú
požadované kritériá a utvárajú 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
8.1 Zmeny v stálych PS

Uznesenie 67.8.1
Akreditačná komisia v súlade s čl. 7 ods. 5 schválila zmeny v stálych pracovných skupinách
takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
8.2 Iné

Uznesenie 67.8.2
Akreditačná komisia mení uznesenie 66.10.2 takto: Za predsedu dočasnej pracovnej skupiny na
posúdenie súčasného začlenenia Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia
v Prešove schvaľuje I. Hybena a M. Gbúrovú za člena. Ostatné skutočnosti v uznesení 66.10.2
zostávajú nezmenené.

Uznesenie 67.8.3
Akreditačná komisia mení v uznesení 65.11.4 termín a miesto konania riadneho októbrového
zasadnutia takto: Zasadnutie sa bude konať v dňoch 3. - 4. 10. 2012 v Bratislave.
Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK
Schválil:

Ľubor Fišera
predseda Akreditačnej komisie
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