
Zápis 
zo 68. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 

konaného 3. - 4. októbra 2012 v Bratislave 

___________________________________________________________________________ 

 

Účasť 

1. Členovia AK 
prítomní:  J. Beňa, M. Bieliková, I. Brezina, L. Čarný, Ľ. Fišera, M. Gbúrová, J. Holeček,  

I. Hyben, J. Jarab, D. Ježová, J. Mihok, J. Michalík, P. Moczo, R. Schronk,  

J. Škvarenina, J. Šteňo, M. Urban, J. Vilček.  

neprítomní: M. Pol, J. Horváth, G. Petrová. 

 

2. Hostia  

Libor Vozár, prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) 

Viktor Smieško, predseda Rady vysokých škôl (RVŠ) 

Katarína Stoláriková, predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) 

Maroš Korman, podpredseda ŠRVŠ 

Jozef Jurkovič, riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania (SVŠ MŠVVaŠ SR) 

Zuzana Brčáková, odbor vysokoškolského vzdelávania (SVŠ MŠVVaŠ SR) 

 

Program 

1. Otvorenie, kontrola uznesení, informácie 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. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. f) – zmeny v sústave študijných odborov 

4.1 Zmeny v štruktúre a opisoch študijných odborov, ktoré patria do podskupiny študijných 

odborov 1.1. učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy (žiadosť č. 109_12/AK, 

predkladá G. Petrová) – rokovanie prerušené na  65. ZAK 

4.2 Zmena opisu študijného odboru 5.2.47. biomedicínske inžinierstvo  

(č. žiadosti 140_12/AK, predkladá J. Šteňo) – rokovanie prerušené na mimoriadnom 66. 

ZAK 

5. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 11 – zmena garanta  

6. Overovanie výsledkov opatrení podľa § 83 ods. 9 – študijné programy  

7. Hodnotiace správy z priebežného hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania § 87a – 

harmonogram posudzovania 
8. Kritériá akreditácie študijných programov, habilitačných a vymenúvacích konaní a kritériá 

pre komplexnú akreditáciu – diskusia 

9.  Rozličné  

9.1 Zmeny v stálych PS  

9.2 Vonkajšie hodnotenie Akreditačnej komisie expertmi z ENQA – harmonogram  

9.3 Nevybavené žiadosti 

9.4 Iné 
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K bodu 1  
Zasadnutie otvoril a viedol predseda Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR (ďalej 

len „Akreditačná komisia“ alebo „AK“) Ľ. Fišera. Po privítaní prítomných členov nasledovalo 

hlasovanie o návrhu programu zasadnutia, z ktorého po krátkej diskusii boli vypustené tieto 

pôvodné body: 4.1 – Posúdenie návrhu na zriadenie novej fakulty ST, a to z dôvodu stiahnutia 

predmetnej žiadosti z procesu posudzovania a bod 8, do ktorého neboli predložené žiadne 

podklady na rokovanie. Pôvodne body programu boli adekvátne prečíslované. Takto upravený 

návrh programu bol jednomyseľne odsúhlasený prítomnými 16 členmi AK. Program pokračoval 

kontrolou uznesení z mimoriadneho 68. ZAK.V tejto časti tajomníčka AK Mária Holická 

konštatovala, že uznesenia boli splnené. Vzhľadom na prítomnosť zástupcov reprezentácie 

vysokých škôl a ich záujem zúčastniť sa diskusie k návrhom na zmeny v akreditačných 

kritériách, bol bod 8 prednostne prerokovaný pred ostatnými bodmi programu. Priebeh 

a výsledky z diskusie sú zachytené v bode 8 zápisu.  

 

K bodu 2 

Uznesenie 68.2.1 
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 Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta – Banská Štiavnica, 

s.r.o., odbornej vysokej školy uskutočňovať študijné programy 2. stupňa „hudobná teória 

a interpretácia“ a „hudobná teória a tvorba“ v študijnom odbore 2.2.3. hudobné umenie 

a konštatuje, že vysoká škola nespĺňa podľa § 2 ods. 15 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách predpoklad pre uskutočňovanie vysokoškolského vzdelávania na 2. stupni. 

Z uvedeného dôvodu odporúča podľa § 83 citovaného zákona  MŠVVaŠ SR zamietnuť 

žiadosť o predmetné nové študijné programy: (pozri prílohu k uzneseniu). 

c) V súvislosti so žiadosťou GR SVŠ č. 326_12/AK o objasnenie vyjadrenia k bakalárskemu 

študijnému programu dizajn médií v študijnom odbore 3.2.3. masmediálne štúdiá 

Paneurópskej vysokej škole, ktoré AK uvádza v zápise zo svojho 65. zasadnutia (v prílohe k 

uzneseniu 65.2.1/a-b) Akreditačná komisia schvaľuje vypustenie predmetného vyjadrenia 

z prílohy zápisu a predmetnú žiadosť PEVŠ vzhľadom na zistené nové skutočnosti, predkladá 

na posúdenie aj do stálej pracovnej skupiny pre oblasť výskumu 4 Umenie. O tejto 

skutočnosti bude predseda AK písomne informovať aj rektora PEVŠ. 

 

K bodu 3 
Uznesenie 68.3.1 
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). 
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K bodu 4 
 

4.1 Zmeny v štruktúre a opisoch študijných odborov, ktoré patria do podskupiny študijných 

odborov 1.1. učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy (žiadosť č. 109_12/AK, 

predkladá G. Petrová)  

 

Uznesenie 68.4.1 
Akreditačná komisia rokovanie k bodu 4.1 prerušuje do 68. ZAK z dôvodu neprítomnosti 

predkladateľky materiálu G. Petrovej.  

 

 

4.2 Zmena opisu študijného odboru 5.2.47. biomedicínske inžinierstvo 

(č. žiadosti 140_12/AK) 

 

Uznesenie 68.4.2 
Akreditačná komisia posúdila v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) platného zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách návrh MŠVVaŠ  SR č. 140_12/AK na zmenu opisu študijného odboru 5.2.47. 

biomedicínske inžinierstvo. Akreditačná komisia súhlasí so zmenou predmetného opisu 

študijného odboru s výhradou, že medzi príbuzné študijné odbory bude zaradený aj študijný 

odbor 7.1.27. lekárska biofyzika. 

Akreditačná komisia ďalej v súlade s bodom 4 Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, 

vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej 

školy navrhuje študijný odbor biomedicínske inžinierstvo preradiť z doterajšej oblasti výskumu 

18 Lekárske a  farmaceutické vedy do oblasti výskumu 14 Strojárstvo a súčasne aj do oblasti 

výskumu 15 Elektrotechnika a elektroenergetika z dôvodu osobitosti tohto študijného odboru 

vo vzťahu k objektívnemu hodnoteniu výstupov výskumu v rámci komplexnej akreditácie 

činnosti tých vysokých škôl, ktoré majú v tomto študijnom odbore akreditované študijné 

programy. 

 

K bodu 5 
 

Uznesenie 68.5.1 
Akreditačná komisia posúdila v súlade s § 83 ods. 11 platného zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách zmeny v garantovaní oznámené vysokými školami v akreditovaných 

študijných programoch a študijných odboroch, na ktoré majú vysoké školy priznané právo 

uskutočňovať habilitačné konanie a vymenúvacie konanie. Akreditačná komisia akceptuje zmeny 

garantov takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

K bodu 6 
Uznesenie 68.6.1 
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). 
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K bodu 7 
Akreditačná komisia sa oboznámila s údajmi o predložení hodnotiacich správ o priebežnom 

hodnotení kvality poskytovaného vzdelávania, ktoré v súlade s § 87a a § 113ab platného zákona 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách predložili oprávnené vysoké školy k 31. 8. 2012. 

Akreditačná komisia konštatuje, že z 35 vysokých škôl v Slovenskej republike hodnotiacu 

správu predložilo 29, 4 vysoké školy hodnotiacu správu nepredložili a 2 vysoké školy vzhľadom 

na ustanovenie § 87a ods. 2 vyššie citovaného zákona o vysokých školách hodnotiacu správu ešte 

nepredkladajú. 

 

Uznesenie 68.7.1 
Akreditačná komisia v súlade s ustanovením § 87a ods. 3 platného zákona o vysokých školách 

posúdi predložené hodnotiace správy z vysokých škôl. Výsledky posúdenia budú predmetom 

rokovania na najbližšom zasadnutí AK. Hodnotiace správy jednotlivých vysokých škôl posúdia 

členovia AK takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

K bodu 8 
Po rozsiahlej diskusii, v ktorej boli členmi AK prezentované návrhy na zmeny v 

 kritériách používaných na vyjadrenie spôsobilosti podľa § 82 ods. 2 písm. a) až c) zákona 

o vysokých školách, 

  kritériách hodnotenia úrovne výskumnej vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti 

v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy, 

 kritériách používaných na vyjadrovanie o zaradení vysokej školy 

predseda AK vyzval všetkých diskutujúcich, aby svoje návrhy zaslali písomne na jeho mailovú 

adresu v čo najkratšom čase, vzhľadom na fakt, že 10. 10. 2012 sa uskutoční prvé stretnutie na 

MŠVVaŠ SR k zmenám vyššie uvedených typov kritérií.  

 

K bodu 9 
9.1 Zmeny v stálych PS  

Uznesenie 68.9.1 
a) Akreditačná komisia schválila zmenu na poste predsedu stálej pracovnej skupiny pre oblasť 

výskumu 24 Matematika a štatistika. Novým predsedom sa stal P. Moczo. Doterajší 

predseda I. Brezina bol schválený za člena predmetnej stálej pracovnej skupiny.  

b) Akreditačná komisia zohľadňujúc štruktúru sústavy študijných odborov zriaďuje v súlade s čl. 

7 ods. 2 platného štatútu AK v rámci oblasti výskumu 9 Fyzika a vedy o Zemi a vesmíre dve 

stále pracovné skupiny s označením 9-1 a 9-2. Za predsedu pracovnej skupiny 9-1 bol 

schválený P. Moczo a za predsedu pracovnej skupiny 9-2. bol schválený J. Vilček. Študijné 

odbory z predmetnej oblasti výskumu boli medzi novovytvorené pracovné skupiny rozdelené 

takto: (pozri prílohu k uzneseniu).  

Predsedovia novovytvorených pracovných skupín navrhnú na najbližšom zasadnutí AK 

zloženie svojich pracovných skupín. Dovtedy budú doterajší členovia stálej PS pre oblasť 

výskumu 9 členmi obidvoch pracovných skupín.  
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c) Akreditačná komisia schválila za nového člena stálej pracovnej skupiny pre oblasť výskumu 

20 Veterinárske vedy Juraja Koppela. 

d) Akreditačná komisia sa zaoberala podnetom J. Beňu, člena AK, o neplatnosti uznesenia 

58.11.2, ktorým bolo schválené jeho odvolanie z funkcie člena stálej pracovnej skupiny pre 

oblasť výskumu 7 Právo a medzinárodné vzťahy. Akreditačná komisia hlasovaním neprijala 

zrušenie platnosti predmetného uznesenia.   

9.2 Vonkajšie hodnotenie Akreditačnej komisie expertmi z ENQA – harmonogram  

Členovia AK boli informovaní o príprave vonkajšieho hodnotenia AK, ktoré na požiadanie 

predsedu AK, budú vykonávať hodnotitelia delegovaní z ENQA. Títo posúdia pôsobnosť 

a činnosť AK v priebehu novembra 2012 za prítomnosti a aktívnej účasti prizvaných členov AK 

ako aj ďalších účastníkov, ktorých si vyžiadajú v rámci hodnotenia (študenti, zástupcovia 

vysokých škôl, ministerstva a iní). 

 

9.3 Nevybavené žiadosti 

Prehľad nevybavených žiadosti sekretariát zašle do konca októbra jednotlivým predsedom 

stálych pracovných skupín elektronickou cestou.  

 

9.4 Iné 

Predsedovia dočasných pracovných skupín ustanovených na overenie výsledkov prijatých 

opatrení po komplexnej akreditácii pre Vysokú školu bezpečnostného manažérstva v Košiciach 

(č. ž. 127_12/AK) a Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (č. ž. 

288_12/AK) predložia výsledky overovania na najbližšom zasadnutí AK, ktoré je plánované na 5. 

- 7. 12. 2012. 

 

 

Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK 

 

Schválil:        Ľubor  F i š e r a  

predseda Akreditačnej komisie 


