Zápis
zo 71. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného 1. – 3. júla 2013 v Spišskom Podhradí, časť Spišská Kapitula
___________________________________________________________________________
Účasť
1. Členovia AK
prítomní: J. Beňa, M. Bieliková, L. Čarný, Ľ. Fišera, M. Gbúrová, J. Holeček, J. Horváth, I.
Hyben, J. Jarab, D. Ježová, J. Mihok, P. Moczo, G. Petrová, R. Schronk, J.
Škvarenina, J. Šteňo, M. Urban, J. Vilček.
ospravedlnení: I. Brezina, M. Pol, J. Michalík.
2. Hostia
Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (minister školstva)
Anna Čekanová, podpredsedníčka Rady vysokých škôl (RVŠ)
Dávid Palaščák, 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, 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 od 65. ZAK
4.2 Zmena v opisoch študijných odborov:
5.1.4. pozemné stavby
5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
5.1.6. vodné stavby
5.1.7. aplikovaná mechanika
5.2.8. stavebníctvo
5.2.28. nekovové materiály a stavebné hmoty
6.4.1. vodné hospodárstvo
6.4.2. hydromeliorácie
(žiadosť č. 519_12/AK, predkladá I. Hyben, STU - 1. 7. 2013 o 13.30 h)
4.3 Zmena v opise študijného odboru 3.1.3. etnológia (žiadosť č. 552_12/AK, predkladá J.
Beňa, UK - 1. 7. 2013 o 14.00 h)
4.4 Návrh na zaradenie nového študijného odboru globálne štúdiá (žiadosť č. 553_12/AK,
predkladá M. Gbúrová, TTU - 1. 7. 2013 o 14.30 h)
4.5 Zmena v opise študijného odboru 3.3.18. medzinárodné podnikanie
(č. žiadosti 24_13/AK, predkladá J. Horváth, pokračovanie rokovania)
4.6 Zmena v opise študijného odboru 3.1.6 politológia a študijného odboru 3.1.8. teória
politiky (žiadosť č. 137_13/AK, predkladá M. Gbúrová, UPJŠ - 1. 7. 2013 o 15.00 h)
4.7 Návrh stálej PS pre oblasť výskumu 8 Ekonómia a manažment na reorganizáciu
podskupiny študijných odborov 3.3. ekonómia a manažment (predkladá J. Horváth
a prizvaní členovia stálej PS na návrh jej predsedu)
5. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. d) – organizačné zmeny
a podľa § 82 ods. 2 písm. g) – overovanie splnenia kritérií pre vymenúvacie konanie

6. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 12 – zmena garanta
7. Overovanie výsledkov opatrení podľa § 47 ods. 20 – posúdenie podmienok začlenenia
súkromnej vysokej školy po komplexnej akreditácii
7.1 Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
(č. žiadosti 539_12/AK, predkladá I. Hyben, SeVŠ - 1. 7. 2013 o 16.15 h)
7.2 Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
(č. žiadosti 14_13/AK, predkladá G. Petrová, DTI - 1. 7. 2013 o 17.00 h)
8. Komplexná akreditácie podľa § 84 ods. 2 – plán termínov pre zahraničné vysoké školy (§
49b zákona) v rámci komplexnej akreditácie
9. Vonkajšie hodnotenie Akreditačnej komisie expertmi z ENQA – správa panelu (presunuté
z 2. mimoriadneho ZAK)
10. Kritériá Akreditačnej komisie
10.1 Schválenie „Kritérií používaných pri vyjadrovaní sa k vnútornému systému
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania (§ 82 ods. 7 zákona)
10.2 Usmernenie AK k akreditačným kritériám – časté otázky, vzory hodnotiacich správ
11. Rozličné
11.1 Zmeny v stálych PS a odsúhlasenie dočasných PS
11.2 Prehľad poskytovania vysokoškolského vzdelávania mimo sídla vysokej školy/fakulty
11.3 Nevybavené žiadosti
11.4 Iné (presunuté materiály z 2. mimoriadneho ZAK)

K bodu 1
Zasadnutie otvoril a viedol predseda Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR (ďalej
len „Akreditačná komisia“ alebo „AK“) Ľ. Fišera. Po privítaní ministra školstva, vedy, výskumu
a športu SR Dušana Čaploviča, ktorý prijal pozvanie na zasadnutie, nasledovalo odsúhlasenie
programu zasadnutia. Program bol všetkými prítomnými členmi AK v počte 17 odsúhlasený tak,
ako je uvedené vyššie. V ďalšom vystúpení predseda AK poďakoval ministrovi školstva za
schválenie akreditačných kritérií, ktoré vstúpili do platnosti začiatkom apríla 2013. Následne
vyzval členov AK k pietnej spomienke za nedávno zosnulého profesora Milana Čorbu, bývalého
člena Akreditačnej komisie. Vzhľadom na množstvo programu a priebeh rokovania neuskutočnila
sa kontrola uznesení a zasadnutie pokračovalo príhovorom ministra školstva. Z viacerých
informácií, ktoré odzneli, uvádzame najmä tieto:
 Ministerstvo školstva pripravuje novelu nar. vlády SR č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej
komisii a novelu štatútu AK. Do novelizovaných predpisov budú zapracované zmeny,
ktoré vyplývajú z novely zákona o vysokých školách č. 455/2012 Z. z. ako aj náležitosti,
vyplývajúce z nových akreditačných kritérií. Účinnosť novelizovaných predpisov sa
očakáva na jeseň tohto roka.
 Minister školstva sa poďakoval všetkým členom AK a zamestnancom sekretariátu AK za
práce, ktoré odviedli pri príprave akreditačných kritérií a vyzdvihol skutočnosť, že AK
pracuje zodpovedne. Súčasne informoval predsedu AK, že aj napriek vládnej úlohe
znižovať počty zamestnancov na ministerstve, rozhodol o personálnom posilnení
sekretariátu AK o dve osoby. Toto posilnenie si vyžaduje nárast prác spojených
s prípravou nového cyklu komplexnej akreditácie a je tiež v súlade s odporúčaním
medzinárodnej organizácie ENQA, ktorá vo svojej správe z vonkajšieho hodnotenia AK
konštatovala ako jeden zo závažných nedostatkov personálnu nedostatočnosť sekretariátu
AK.
 Minister školstva krátko informoval aj o stretnutí Salzburskej komisie, ktorá sa konala v
Innsbrucku a týkala sa hodnotenia kvality vzdelávania, ktoré nie je možné dosiahnuť bez
špičkovej vedy a naopak bez kvalitného vzdelávania, nie je možné dosahovať špičkové
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výsledky vo vede. Informoval tiež o zámere niektorých európskych zástupcov vytvoriť
rebríček vysokých škôl podľa vlastných kritérií.
 Minister školstva sa informoval aj o stave prác na Kritériách na hodnotenie vnútorného
systému kvality, ktoré AK vytvára po prvýkrát a zdôraznil ich význam.
V závere svojho vystúpenia sa minister školstva ešte venoval
 externej forme vysokoškolského vzdelávania, najmä vo vzťahu na zmeny, ktoré priniesla
ostatná novela zákona o vysokých školách. Tieto zmeny jednoznačne prinášajú v tejto
forme kvalitatívne zlepšenie a predstavujú zrovnoprávnenie s dennou formou. Výsledkom
týchto zmien by mali byť rovnako kvalitní absolventi ako v dennej forme;
 kvalite vysokoškolského vzdelávania na pracoviskách mimo sídla vysokých škôl a fakúlt
a vyzval AK, aby tomu neprestávala venovať náležitú pozornosť.
V závere svojho vystúpenia vyzval AK, aby vyvinula všetko úsilie na znovu získanie riadneho
členstva v ENQA, čo je aj jeden z hlavných cieľov ministerstva školstva uvedených v Správe
o stave školstva určenej pre NR SR pre činnosť AK.
Po vystúpení ministra školstva sa rozvinula rozsiahla diskusia, do ktorej sa zapojili mnohí
členovia AK s nasledujúcimi témami:
J. Šteňo – upozornil na formu inštitútov, ako pracovísk vysokých škôl mimo sídla, ktoré nie sú
fakultami, ale de facto fungujú ako fakulty, pri akreditácii študijných programov
spôsobuje určité problémy;
M. Urban – kritizoval v minulosti ministerstvom preferovaný spôsob financovania vysokých škôl
v závislosti od počtu študentov, čo viedlo k enormnému zvyšovaniu ich počtu, najmä
počtu absolventov v 2. stupni. Toto spôsobilo zníženie kvality vzdelávania. Situácia je
ďalej takto neudržateľná a je ju potrebné zmeniť; Upozornil tiež na súvislosť počtu
študentov a kvality vzdelávania na prírodovedných a technických fakultách s
prírodovednými predmetmi na stredných a základných školách a podporil snahu
MŠVVaŠ o ich posilnenie;
J. Vilček – ocenil myšlienku vyváženosti vedy a vzdelávania a navrhol, aby sa v budúcnosti pri
zmenách v predpisoch pamätalo na zapracovanie práv garantov, nielen na definovanie
ich povinností;
J. Škvarenina – pripojil sa ku kritike systému APVV. Vyslovil potrebu profesionalizácie agentúry
a v nej väčšieho zastúpenia odborníkov. Reagoval aj na možnosti revízie Bolonského
procesu;
M. Bieliková – takisto ocenila prístup ministra školstva ku symbióze vedy a vzdelávania. Vo
svojom príspevku odporúčala vrátiť sa ku kategórii výskumných univerzít, ktoré by
jednoznačne vyriešili problematické začleňovanie vysokých škôl. Vysoké školy by
mohli mať vo svojich názvoch pomenovanie univerzita, ale čo by ich jednoznačne
rozdeľovalo, by bola úroveň vedeckého výskumu, ktorá by bola vyjadrená kategóriou
výskumná univerzita;
M. Gbúrová – zdôraznila potrebu inovácie opisov študijných odborov, vysvetľovala príčinu
nedostatku pedagógov v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo ako aj iné
s tým súvisiace skutočnosti;
J. Holeček – navrhol urobiť poriadok v klasifikácii VŠ;
J. Mihok – odporúča netrieštiť prostriedky na vedu medzi vysoké školy a SAV, ale nájsť riešenia,
aby sa využívali spoločne;
P. Moczo – navrhol uvažovať o možnostiach zvýhodnenia technických a exaktných vied
vzhľadom na vývoj záujmu potenciálnych uchádzačov o tieto odbory;
D. Ježová – informovala sa na možnosti podpory špičkových výskumných tímov.
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Minister školstva na podnety a otázky členov AK ešte krátko zareagoval a následne ukončil
návštevu 71. ZAK. Rokovanie AK pokračovalo ďalej podľa stanoveného programu a časového
harmonogramu.

K bodu 2
Uznesenie 71.2.1
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, resp. posúdila
spôsobilosť vytvoriť študijný program pozostávajúci z kombinácie dvoch predmetov alebo
dvoch jazykov 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, resp. posúdila
spôsobilosť vytvoriť študijný program pozostávajúci z kombinácie dvoch predmetov a podľa
§ 83 citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR nepriznať právo, resp. zamietnuť žiadosť
udeľovať absolventom príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul
takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
c) Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
zabezpečila na požiadanie ministerstva školstva overenie výsledkov opatrení prijatých
vysokými školami na odstránenie nedostatkov a konštatuje, že vysoké školy prijali
dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov a zaručujú udržanie zodpovedajúcej
spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie. Z uvedeného dôvodu Akreditačná
komisia odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie priznaných práv a priznať práva
takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
d) Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
zabezpečila na požiadanie ministerstva školstva overenie výsledkov opatrení prijatých
vysokými školami na odstránenie nedostatkov a konštatuje, že vysoké školy nedostatky
odstránili a spĺňajú požadované kritériá. Z uvedeného dôvodu Akreditačná komisia odporúča
MŠVVaŠ SR v súlade s § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách obnoviť
pozastavené práva takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

Uznesenie 71.2.2
a) Akreditačná komisia sa zaoberala listom MŠVVaŠ SR č. 199_13/AK, ktorým v súlade s § 82
ods. 8 zákona o vysokých školách vracia AK vyjadrenia AK zo 70. ZAK k študijnému programu
3. stupňa obchodné a finančné právo ako aj vyjadrenie k spôsobilosti uskutočňovať habilitačné
konanie a vymenúvacie konanie v tom istom študijnom odbore na Vysokej škole v Sládkovičove,
Fakulte práva Janka Jesenského (VŠS FPJJ) na doplnenie odôvodnenia, resp. o prijatie nového
vyjadrenia. Akreditačná komisia po oboznámení sa so všetkými skutočnosťami trvá na svojom
pôvodnom vyjadrení a odôvodnení, ktoré v zmysle požiadavky ministerstva školstva dopĺňa
takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
b) Akreditačná komisia sa zaoberala listom MŠVVaŠ SR č. 223_13/AK, v ktorom v súlade s § 82
ods. 8 zákona o vysokých školách vracia AK vyjadrenie z 2. mimoriadneho zasadnutia AK
k študijnému programu 1. stupňa medzinárodné podnikanie v obchode a službách na Vysokej
škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. Akreditačná komisia po oboznámení
sa so všetkými skutočnosťami prijala na návrh predsedu stálej PS pre OV 8. ekonómia
a manažment nové vyjadrenie uvedené v prílohe k uzneseniu.

K bodu 3
4

Uznesenie 71.3.1
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 § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
zabezpečila na požiadanie ministerstva školstva overenie výsledkov opatrení prijatých
vysokými školami na odstránenie nedostatkov a konštatuje, že vysoké školy prijali
dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov a zaručujú udržanie zodpovedajúcej
spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie. Z uvedeného dôvodu Akreditačná
komisia odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie priznaných práv a obnoviť práva
takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
c) Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
zabezpečila na požiadanie ministerstva školstva overenie výsledkov opatrení prijatých
vysokými školami na odstránenie nedostatkov a konštatuje, že vysoké školy prijali
dostatočné opatrenia a spĺňajú kritériá až do najbližšej komplexnej akreditácie.
Z uvedeného dôvodu Akreditačná komisia odporúča MŠVVaŠ SR v súlade s § 83 ods. 9
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách obnoviť práva takto: (pozri prílohu
k uzneseniu).

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)

Uznesenie 71.4.1
Rokovanie k tomuto bodu bolo na návrh predsedníčky dočasnej PS G. Petrovej opätovne
prerušené do 72. zasadnutia AK.
4.2 Zmena v opisoch študijných odborov:
Žiadosť č. 519_12/AK
5.1.4. pozemné stavby
5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
5.1.6. vodné stavby
5.1.7. aplikovaná mechanika
5.2.8. stavebníctvo
5.2.28. nekovové materiály a stavebné hmoty
6.4.1. vodné hospodárstvo
6.4.2. hydromeliorácie
Žiadosť č. 35_13/AK
5.1.1. architektúra a urbanizmus
Na rokovanie k tomuto bodu programu bol v súlade s čl. 5 ods. 11 písm. c) platného štatútu AK
prizvaný aj navrhovateľ, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU), ktorý na
zasadnutie delegoval prorektora STU prof. Ing. Stanislava Biskupiča, DrSc. Rokovanie začalo
rozpravou, v ktorej vystúpil najprv predseda stálej pracovnej skupiny I. Hyben a oboznámil
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členov so závermi stanoviska (pozri prílohu), ktoré vypracovala PS pre oblasť výskumu 5.
projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo. Následne vystúpil zástupca STU,
ktorý nevzniesol žiadne pripomienky a so závermi PS pre OV 5 vyjadril súhlas vrátane
nesúhlasného vyjadrenia PS s opisom ŠO 5.1.4. pozemné stavby. Akreditačná komisia v závere
prijala uznesenie, za ktoré hlasovalo všetkých 17 prítomných členov AK.

Uznesenie 71.4.2
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona o vysokých školách posúdila návrhy
na zmenu v predložených opisoch uvedených v žiadostiach č. 519_12/AK a 35_13/AK, ktoré jej
boli postúpené na vyjadrenie z MŠVVaŠ SR 4. 1. a 30.1.2013 a vyjadruje:
a) súhlas s predloženým návrhmi zmien v opisoch študijných odborov 5.1.5. inžinierske
konštrukcie a dopravné stavby, 5.1.6. vodné stavby, 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.8.
stavebníctvo, 5.2.28. nekovové materiály a stavebné hmoty, 6.4.1. vodné hospodárstvo, 6.4.2.
hydromeliorácie a 5.1.1. architektúra a urbanizmus.
b) nesúhlas s predloženým návrhom opisu študijného odboru 5.1.4. pozemné stavby
z dôvodov uvedených v prílohe k uzneseniu pri študijnom odbore pozemné stavby.
4.3. Zmena v opise študijného odboru 3.1.3. etnológia
(žiadosť č. 552_12/AK)
Rokovanie začalo rozpravou, v ktorej vystúpil najprv predseda stálej pracovnej skupiny J. Beňa,
ktorý oboznámil členov so závermi stanoviska (pozri v prílohe) PS pre oblasť výskumu 3.
historické vedy a etnológia. Vzhľadom na to, že prizvaný navrhovateľ, rektor Univerzity
Komenského v Bratislave sa z rokovania ospravedlnil listom zo dňa 25. 6. 2013 a so správou
stálej PS vyjadril súhlas Akreditačná komisia v závere už len prijala nasledujúce uznesenie
počtom 16 všetkých prítomných členov AK.

Uznesenie 71.4.3
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona o vysokých školách posúdila návrh na
zmenu v opise študijného odboru 3.1.3. etnológia, ktorý jej bol postúpený na vyjadrenie
z MŠVVaŠ SR dňa 28. 12. 2012 a vyjadruje súhlas s návrhom bez pripomienok.
4.4 Návrh na zaradenie nového študijného odboru globálne štúdiá
(žiadosť č. 553_12/AK)
Na rokovanie k tomuto bodu programu bol v súlade s čl. 5 ods. 11 písm. c) platného štatútu AK
prizvaný aj navrhovateľ, rektor Trnavskej univerzity v Trnave (TTU), ktorý písomne poveril
zastupovaním prof. RNDr. Vladimíra Bošáka, CSc., dekana Fakulty zdravotníctva a sociálnej
práce TTU a prof. MUDr. Adrianu Ondrušovú, PhD., vedúcu katedry rozvojových štúdií FZaSP
TTU. Rokovanie sa začalo rozpravou, v ktorej predsedníčka dočasnej PS M. Gbúrová (uzn. č.
70.8.1) odôvodnila zamietavé stanovisko (pozri prílohu k uzneseniu) na zaradenie predmetného
nového študijného odboru do sústavy študijných odborov. Následne sa k dôvodom zamietnutia
návrhu vyjadrili aj zástupcovia navrhovateľa, ktorí obhajovali nevyhnutnosť vytvorenia nového
študijného odboru, v rámci ktorého by bolo možné akreditovať študijné programy 1. až 3. stupňa
a získať tak vysokoškolských odborníkov pre oblasť globálneho vzdelávania. Potreba takéhoto
odborníka vyplynula z Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie, na ktorej sa podieľala aj prof.
A. Ondrušová a z porovnania s trendmi vo svete v tejto oblasti. Navrhovatelia sú si vedomí, že
predložený študijný odbor ako multidisciplinárny zahŕňa v sebe časti mnohých už jestvujúcich
odborov z oblasti histórie, zdravotníctva, ekonómie, životného prostredia, politiky, humanitných
či prírodných vied, ale v ich rámci nie je možné získať kompletné vzdelanie, ako by to
umožňoval nový študijný odbor. Členovia AK v diskusii s navrhovateľmi si objasňovali viaceré
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skutočnosti, ako je napr. ktorá vedná oblasť pripadá do úvahy ako hlavná pre novo navrhovaný
odbor, či nie je možné namiesto vytvorenia nového študijného odboru vychovať takéhoto
absolventa medziodborovým štúdiom a pod. Po ukončení rozpravy AK prijala nasledujúce
uznesenie všetkými prítomnými členmi v počte 18.

Uznesenie 71.4.4
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona o vysokých školách posúdila návrh na
zaradenie nového študijného odboru globálne štúdiá do sústavy študijných odborov s možnosťou
štúdia pre 1, 2. a 3. stupeň, ktorý jej na vyjadrenie predložilo MŠVVaŠ dňa 28. 12. 2012 (žiadosť
č. 553_12/AK) a vyjadruje nesúhlas s jeho zaradením do sústavy študijných odborov z týchto
dôvodov: (pozri prílohu k uzneseniu).
4.5 Zmena v opise študijného odboru 3.3.18. medzinárodné podnikanie
(žiadosť č. 24_13/AK)
Rokovanie k tomuto bodu bolo obnovené v súlade s uznesením č. 2m.4.2 z 2. mimoriadneho
zasadnutia AK, ktoré sa konalo 24. 4. 2013 v Bratislave. Z uvedeného dôvodu nebola potrebná
prítomnosť navrhovateľa zmeny v sústave študijných odborov. V úvode rozpravy predseda AK
zhrnul predchádzajúcu rozpravu z 2. mimoriadneho zasadnutia AK k tomuto bodu a vyzval
predsedu stálej PS pre OV 8. ekonómia a manažment J. Horvátha o uvedenie nových
skutočností. Po krátkej diskusii AK prijala nasledujúce uznesenie, za ktoré hlasovalo všetkých 18
prítomných členov.

Uznesenie 71.4.5
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona o vysokých školách opätovne
posúdila návrh na zmenu v sústave študijných odborov zaradením možnosti štúdia na 1. stupni
v rámci študijného odboru 3.3.18. medzinárodné podnikanie vrátane zmeny opisu a vyjadruje
s návrhom súhlas, ktorý podmieňuje zapracovaním pripomienok (pozri prílohu k uzneseniu).
4.6 Zmena v opise študijného odboru 3.1.6 politológia
a študijného odboru 3.1.8. teória politiky
(žiadosť č. 137_13/AK)
Rokovanie začalo rozpravou, v ktorej vystúpila najprv predsedníčka stálej pracovnej skupiny M.
Gbúrová a oboznámila členov so závermi stanoviska (pozri v prílohe) PS pre oblasť výskumu 6.
spoločenské a behaviorálne vedy. Vzhľadom na to, že prizvaný navrhovateľ, rektor Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa z rokovania ospravedlnil listom zo dňa 1. 7. 2013, na otázky
členov AK v rámci diskusie odpovedala prof. M. Gbúrová, ktorá bola písomné poverená jeho
zastupovaním v tejto veci. Akreditačná komisia v závere prijala nasledujúce uznesenie s počtom
18 všetkých prítomných členov AK.

Uznesenie 71.4.6
a) Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona o vysokých školách posúdila návrh
na zmenu v opise študijného odboru 3.1.6. politológia a vyjadruje súhlas so zaradením možnosti
štúdia v tomto študijnom odbore aj v 3. stupni. Súčasne vyjadruje súhlas aj s predloženou zmenou
v opise študijného odboru politológia po zapracovaní pripomienok (pozri prílohu k uzneseniu).
b) Akreditačná komisia vyjadruje súhlas s vypustením študijného odboru 3.1.8. teória politiky
z doterajšej sústavy študijných odborov za predpokladu, že bude ministerstvom školstva
akceptovaná skutočnosť uvedená v písmene a) tohto uznesenia.
4.7 Návrh stálej PS pre oblasť výskumu 8. ekonómia a manažment na reorganizáciu
podskupiny študijných odborov 3.3. ekonómia a manažment

7

Akreditačná komisia sa oboznámila s návrhom stálej PS pre OV 8. ekonómia a manažment na
reorganizáciu podskupiny študijných odborov 3.3. ekonómia a manažment. Predložený materiál
vypracovali členovia predmetnej PS pod vedením jej predsedu J. Horvátha v priebehu roka 2012.
Na tieto aktivity boli predsedovia PS na pôde AK vyzvaní v súvislosti s blížiacou sa komplexnou
akreditáciou a kritikou v súčasnosti jestvujúcich opisov študijných odborov. Viaceré PS pripravili
v spolupráci s vysokými školami i samostatne návrhy na zmeny v opisoch študijných odborov
(napr. OV 5 a 6). Členovia PS po porovnaní štruktúry študijných odborov v súčasnej sústave ŠO
so svetovým trendom dospeli k názoru, že je nevyhnutná ich reorganizácia. V predloženom
materiáli sa navrhuje redukcia počtu doterajších študijných odborov a spájanie doterajších ŠO do
väčších celkov, terminologicky zhodných a používaných bežne vo svete. Ďalej sa navrhuje
nepoužívať názvy ŠO, ktoré sa už v zahraničí nepoužívajú, pretože to veľakrát spôsobuje
nedorozumenia pri uplatňovaní vzdelania našich absolventov. Takto pripravený materiál, ktorého
súčasťou je aj návrh na začlenenie v súčasnosti jestvujúcich študijných odborov pod nové názvy,
bol predmetom aj na rokovaní PS v decembri 2012 a je uvedený ako príloha k zápisu z tohto
rokovania. Finálnu verziu predložili a skomentovali traja zástupcovia PS prof. L. Kabát, prof. M.
Luptáčik a doc. M. Kahanec, ktorí pôsobia alebo v minulosti pôsobili dlhodobejšie aj v zahraničí
a majú dostatočný prehľad o vývoji a stave ekonomických disciplín a disciplín z oblasti
manažmentu aj v okolitých krajinách. Akreditačná komisia si so záujmom vypočula príspevok
členov PS a považuje ho za dobrý začiatok pre reorganizáciu študijných odborov pre predmetnú
oblasť. Akreditačná komisia tento materiál predloží MŠVVaŠ SR ako iniciatívny dokument,
ktorý by mohol byť začiatkom zmien v sústave študijných odborov pre oblasť ekonómie
a manažmentu. AK si rovnako uvedomuje, že pôjde o dlhší proces, ktorý si bude vyžadovať
množstvo práce najmä na príprave opisov študijných odborov, kde bude potrebné, v prípade
podpory zo strany ministerstva, ustanoviť pracovné skupiny, ktoré potrebné opisy pripravia.
Vzhľadom na vyššie uvedené, AK predpokladá, že prezentovaná reorganizácia podskupiny
študijných odborov 3.3. ekonómia a manažment prichádza do úvahy najskôr po skončení
komplexnej akreditácie.

K bodu 5
Zmena názvu fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
(žiadosť č. 158_13/AK)
Akreditačná komisia prerokovala žiadosť Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB)
na zmenu doterajšieho názvu Fakulty humanitných vied UMB na Filozofickú fakultu UMB.
Rozpravy k tomuto bodu sa zúčastnila v súlade čl. 5 ods. 11 písm. a) platného štatútu AK aj
rektorka UMB Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. spolu s dekanom fakulty humanitných
vied doc. Mgr. Vladimírom Biloveským, PhD. V úvode rozpravy vystúpil predseda dočasnej PS
J. Jarab, ktorý stručne zhodnotil dôvody na zmenu názvu a odporúčal žiadosti vyhovieť (pozri
prílohu). Následne v krátkom vystúpení rektorka UMB uviedla, že vysoká škola pristúpila
k žiadosti po zrelej úvahe a v čase, kedy súčasný názov fakulty už nezodpovedá cieľom, náplni,
ani skladbe študijných programov. Po krátkej diskusii s členmi AK, v ktorej reagoval na otázky aj
dekan fakulty, AK prijala nasledujúce uznesenie s počtom hlasov 17 všetkých prítomných
členov.

Uznesenie 71.5.1
Akreditačná komisia posúdila v súlade s § 82 ods. 2 písm. d) zákona o vysokých školách žiadosť
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (žiadosť č.158_13/AK) o zmenu názvu Fakulty
humanitných vied UMB na Filozofickú fakultu UMB a vyjadruje so zmenou názvu súhlas.
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Plnenie kritérií schválených podľa § 18 ods. 1 písm. e) – vymenúvacie konanie
(žiadosť č. 60_13/AK)

Uznesenie 71.5.2
Akreditačná komisia na návrh MŠVVaŠ SR zo dňa 8. 2. 2013 (žiadosť č. 60_13/AK) overila
v súlade s § 82 ods. 2 písm. g) zákona o vysokých školách splnenie kritérií pri vymenúvacom
konaní v predmetných študijných odboroch a na príslušných vysokých školách takto: (pozri
prílohu k uzneseniu). Akreditačná komisia konštatuje, že okrem jedného prípadu vysoké školy
plnenie kritérií schválených podľa § 18 ods. 1 písm. e) v príslušných študijných odboroch pre
vymenúvacie konanie dodržali. V prípade študijného odboru 6.3.2. hygiena potravín na
Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, kde plnenie kritérií nebolo dodržané
navrhuje pre predmetný študijný odbor v súlade s § 83 ods. 11 zákona o vysokých školách
odňatie práv na tri roky vzhľadom na zistenú závažnosť nedostatku.

K bodu 6
Uznesenie 71.6.1
a) Akreditačná komisia posúdila v súlade s § 83 ods. 12 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).
b) Akreditačná komisia posúdila v súlade s § 83 ods. 12 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 neakceptuje
zmeny garantov takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 7
7.1 Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
(č. žiadosti 539_12/AK)
Rozpravy k tomuto bodu sa zúčastnila aj konateľka a zastupujúca rektorka Stredoeurópskej
vysokej školy v Skalici (SeVŠ) Ing. Heidy Schwarczová, PhD. spolu s prof. Carlom Masalom,
prorektorom SeVŠ na základe pozvania predsedom AK a v súlade so štatútom AK. V úvode
rozpravy vystúpil predseda dočasnej PS I. Hyben, ktorý stručne zhodnotil prijaté opatrenia
vysokou školou po komplexnej akreditácii, vyzdvihol značný pokrok, ktorý vysoká škola v lehote
jedného roka urobila a oboznámil členov AK s priebehom návštevy na vysokej škole. Následne
v krátkej ale intenzívnej diskusii rektorka SeVŠ zodpovedala na viaceré otázky členov AK. Po
ukončení rozpravy AK prijala nasledujúce uznesenie s počtom hlasov 14 z celkového počtu
prítomných členov AK 18. Štyria členovia sa hlasovania zdržali.

Uznesenie 71.7.1
Akreditačná komisia overila prijaté opatrenia (pozri prílohu k uzneseniu), ktoré prijala
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici na odstránenie nedostatkov z komplexnej akreditácie
v súlade s § 47 ods. 20 zákona o vysokých školách a konštatuje že SeVŠ v súčasnosti spĺňa
podmienky na zaradenie medzi vysoké školy, ktoré nie sú začlenené medzi univerzitné vysoké
školy a ani medzi odborné vysoké školy.
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7.2 Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
(č. žiadosti 14_13/AK)

Uznesenie 71.7.2
Rokovanie k tomuto bodu bolo prerušené. Predsedníčka dočasnej pracovnej skupiny predloží do
najbližšieho zasadnutia podklady na rokovanie v súlade s § 47 ods. 20 zákona o vysokých
školách.

K bodu 8
Uznesenie 71.8.1
Akreditačná komisia v súlade s § 49b ods. 5 v spojení s § 84 ods. 2 zákona o vysokých školách
odsúhlasila plán komplexných akreditácií pre zahraničné vysoké školy pôsobiace v Slovenskej
republike takto: (pozri prílohu k uzneseniu)

K bodu 9
Uznesenie 71.9.1
Akreditačná komisia sa oboznámila s rozhodnutím ENQA zo 4. 4. 2013 o členstve Akreditačnej
komisie v tejto inštitúcii (pozri prílohu k uzneseniu) a v súlade s odporúčaním ENQA sa bude
uchádzať o status pridruženého člena (Affiliate status). Akreditačná komisia poveruje predsedu
AK neodkladným zaslaním žiadosti do sekretariátu ENQA.

K bodu 10
Uznesenie 71.10.1
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 7 zákona o vysokých školách odsúhlasila návrh Kritérií
používaných pri vyjadrovaní sa k vnútornému systému zabezpečovania kvality vysokoškolského
vzdelávania. Akreditačná komisia poveruje predsedu AK predložiť predmetné kritériá, ktoré
tvoria prílohu k uzneseniu, ministrovi školstva na vyjadrenie reprezentácii vysokých škôl.

Uznesenie 71.10.2
a) Akreditačná komisia odsúhlasila vzor hodnotiacej správy rešpektujúci nové akreditačné
kritéria (príloha k uzneseniu) pre potreby pracovných skupín pri vyhodnocovaní žiadostí z
vysokých škôl o akreditáciu študijných programov.
b) Akreditačná komisia sa zaoberala pripomienkami a otázkami, ktoré jej boli zaslané z vysokých
škôl a týkajú sa nových akreditačných kritérií schválených MŠVVaŠ SR 3. a 5. 4. 2013.
Akreditačná komisia vypracuje k zaslaným otázkam a podnetom záväzné stanoviská, ktoré
najneskôr do 31. júla 2013 zverejní na svojom webovom sídle. O tejto skutočnosti bude
prostredníctvom elektronickej pošty informovať štatutárne orgány vysokých škôl.

K bodu 11
11.1 Zmeny v stálych PS a odsúhlasenie dočasných PS

Uznesenie 71.11.1
a) Akreditačná komisia v súlade so štatútom AK schválila zmeny v stálych pracovných
skupinách takto (pozri prílohu k uzneseniu).
b) Akreditačná komisia ustanovila dočasnú pracovnú skupinu na prípravu vyjadrenia k žiadosti
právnickej osoby o štátny súhlas na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Vysoká
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škola filmovej tvorby a multimédií so sídlom v Bratislave (žiadosť č. 207_13/AK), ktorá jej
bola postúpená z MŠVVaŠ 11. 6. 2013.
11.2 Nevybavené žiadosti

Uznesenie 71.11.2
Sekretariát AK zašle prehľad nevybavených žiadostí jednotlivým predsedom stálych PS
najneskôr do 31. júla 2013.
11.3 Prehľad poskytovania vysokoškolského vzdelávania mimo sídla vysokej školy/fakulty

Uznesenie 71.11.3
Členovia sa oboznámili s prehľadmi uskutočňovania študijných programov mimo sídla vysokých
škôl, resp. fakúlt vysokých škôl a prehľadom priznaných práv na takýchto pracoviskách.
Akreditačná komisia vzhľadom na predložené informácie ako aj schválené nové kritériá
akreditácie študijných programov v prípade pracovísk vysokých škôl mimo svojho sídla, resp.
mimo sídla fakulty vysokej školy poveruje predsedu AK zaslať rektorom vysokých škôl listy
s požiadavkou predloženia zoznamu pracovísk, na ktorých uskutočňujú výučbu akreditovaných
študijných programov a tieto neboli predmetom akreditácie (rektor stiahol príslušné žiadosti) ako
aj menné zoznamy vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na pracoviskách mimo sídla vysokej
školy, resp. fakulty.
11.4 Iné

Uznesenie 71.11.4a
Akreditačná komisia schválila plán zasadnutí na druhý polrok 2013 takto: (pozri prílohu
k uzneseniu).

Uznesenie 71.11.4b
Akreditačná komisia odsúhlasila účasť člena AK M. Pola na Valnom zhromaždení ENQA, ktoré
sa bude konať v dňoch 29. - 30. 10. 2013 vo Vilniuse (Litva).

Uznesenie 71.11.4c
Akreditačná komisia sa zaoberala početnými podnetmi Róberta Gáťu, ktoré zaslal AK v priebehu
tohto roka elektronicky a upozorňuje v nich na nedodržiavanie kritérií v akreditovaných
študijných programoch na súkromnej Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy so
sídlom v Bratislave ako aj iné problémy na tejto vysokej škole. Akreditačná komisia na overenie
skutočností uvádzaných v podnetoch poveruje pod vedením I. Brezinu členov stálej pracovnej
skupiny pre oblasť výskumu 8. ekonómia a manažment, J. Horvátha, M. Luptáčika, M.
Oreskýho, Š. Hittmára a M. Kahanca. Závery z overovania predloží I. Brezina na najbližšom
zasadnutí AK.

Uznesenie 71.11.4d
Akreditačná komisia sa oboznámila so správou dočasnej pracovnej skupiny (pozri prílohu
k uzneseniu) ustanovenej na 2. mimoriadnom zasadnutí AK uznesením 2m.8.1c, ktorú predniesla
jej predsedníčka M. Gbúrová. Vzhľadom na zistené skutočnosti dočasnou pracovnou skupinou
Akreditačná komisia ruší svoje uznesenie 2m.8.1c ako neopodstatnené.

Uznesenie 71.11.4e
Akreditačná komisia vzala na vedomie projekt pre identifikáciu špičkových vedeckých tímov na
vysokých školách v SR, ktorý predložil predseda dočasnej pracovnej skupiny (uzn. č. 70.6.1) M.
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Urban. Súčasne sa ukladá členom AK zaslať pripomienky k predloženému projektu do 15.
augusta 2013 predsedovi dočasnej pracovnej skupiny prostredníctvom sekretariátu AK. Po
zapracovaní pripomienok predseda M. Urban predloží materiál na schválenie na najbližšom
zasadnutí.
Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK
Schválil:

Ľubor F i š e r a
predseda Akreditačnej komisie
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