
Zápis 
zo 72. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 

konaného 18. – 19. septembra 2013 v Bratislave  

___________________________________________________________________________ 

Účasť 

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

J. Horváth, I. Hyben, J. Jarab, D. Ježová, M. Líška, J. Mihok, P. Moczo, 

G. Petrová, R. Schronk, J. Škvarenina, J. Šteňo, M. Urban, J. Vilček.  

ospravedlnený: M. Pol. 

 

 

2. Hostia  

Libor Vozár, prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) 

Viktor Smieško, predseda Rady vysokých škôl (RVŠ) 

Katarína Stoláriková, predsedníčka študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) 

Dávid Palaščák, tajomník 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 

1.1 Akreditačné kritériá, príprava stretnutí s vysokými školami  

(uznesenie AK č. 2m.1.2b)  

1.2 Časté otázky z vysokých škôl k akreditačným kritériám 

1.3 Identifikácia špičkových vedeckých tímov (uznesenie AK č. 7.11.4e v nadväznosti na 

uznesenie AK č. 70.6.1; predkladá M. Urban) 

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 

5. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. g) – overovanie splnenia kritérií  

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

7. Overovanie výsledkov opatrení podľa § 47 ods. 20 – posúdenie podmienok začlenenia 

súkromnej vysokej školy po komplexnej akreditácii  

7.1 Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom  

(č. žiadosti 14_13/AK, predkladá G. Petrová, DTI - 19. 9. 2013 o 11.00 h) 

8. Rozličné  
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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. Následne privítal hostí a členov AK, ktorým 

oznámil, že k 31. 8. 2013 sa vzdal funkcie podpredsedu AK Ján Michalík a do tejto funkcie bol 

vládou SR uznesením č. 505 z 28. 8. 2013 s účinnosťou od 1. 9. 2013 vymenovaný doterajší člen 

AK Jozef Jarab. Ďalšou zmenou v zložení AK bolo vymenovanie za člena AK prof. Ing. 

Miroslava Líšku, CSc. vládou SR a to uznesením č. 537 z 11. 9. 2013. Miroslav Líška sa stal 

členom AK dňom 12. septembra 2013 a jeho funkčné obdobie skončí 31. 8. 2014, rovnako ako 

by bolo skončilo funkčné obdobie Jána Michalíka, ktorého týmto vymenovaním nahrádza. 

Oficiálne vymenovanie za podpredsedu AK Jozefovi Jarabovi a za člena AK Miroslavovi Líškovi 

odovzdal GR SVŠ Peter Plavčan. 

Zasadnutie pokračovalo hlasovaním k návrhu programu a kontrolou uznesení. Za návrh programu 

hlasovali všetci prítomní členovia AK v počte 19. Tajomníčka AK oboznámila všetkých 

prítomných s plnením uznesení zo 71. ZAK a z 2. mimoriadneho zasadnutia AK, pretože sa 

z časových dôvodov neuskutočnilo na 71. ZAK. Z predmetných zasadnutí bolo iba čiastočne 

splnené uznesenie 2m.1.2 – bod 1a,1b a bod 2 a uznesenie 71.11.4c. Dôvodom boli objektívne 

príčiny a na prebiehajúcom 72. ZAK budú vyššie uvedené čiastočne splnené uznesenia 

formulované nanovo.  

V rámci tohto bodu ešte predseda AK informoval členov o stretnutí s väčšinovým vlastníkom 

súkromnej Vysokej školy v Sládkovičove, s. r. o. doc. Džalalom Gasymovom, ktorý sa 

ospravedlnil Akreditačnej komisii za  postup, ktorý zvolila táto vysoká škola k vyjadreniu  AK 

prijatom na 70. ZAK k iniciácii akreditácie študijného programu  3. stupňa obchodné a finančné 

právo a k žiadosti habilitačného konania a  vymenovacieho konania v  študijnom odbore 

obchodné a finančné právo na VŠS FPJJ. Takisto bola Akreditačnej komisii zaslaná informácia, 

že Vysoká škola v Sládkovičove sťahuje z Generálnej prokuratúry SR podnet na podanie protestu 

prokurátora a upozornenie prokurátora podľa § 22 a násl. zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre 

voči AK. 

Na rokovanie k bodu 1 boli pozvaní aj zástupcovia reprezentácie vysokých škôl a možnosť 

vystúpiť využil prezident SRK a predsedníčka ŠRVŠ. Prezident SRK okrem informácie o dianí 

v SRK položil päť otázok AK, týkajúcich sa 

 akreditačných kritérií  (možnosti využitia rubriky Časté otázky zverejňované na webovom 

sídle AK vysokými školami),  

 novely nariadenia vlády o AK, ktorá má nadobudnúť účinnosť k 15. 10. 2013, 

 návrhu kritérií používaných pri vyjadrovaní sa k vnútornému systému zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania, ktoré mala SRK na vyjadrenie, 

 zverejňovania podkladov k žiadostiam AK na webovom sídle AK, 

 prijatých opatrení AK k hodnoteniu ENQA. 

Predseda AK, členovia AK a tajomníčka AK krátko reagovali na každý z prednesených podnetov  

prezidentom SRK.  

Predsedníčka ŠRVŠ navrhla uzavretie Memoranda medzi AK a ŠRVŠ, ktoré by sa malo týkať 

spolupráce študentov s pracovnými skupinami, resp. AK má zvážiť prípadnú účasť študentov na 

činnosti pracovných skupín (najmä dočasných  pracovných skupín pôsobiacich počas komplexnej 

akreditácie činností vysokých škôl). Predsedníčka zašle prostredníctvom Sekretariátu AK návrh 

Memoranda a AK sa ním bude zaoberať na najbližšom zasadnutí. 
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1.1 Akreditačné kritériá, príprava stretnutí s vysokými školami 

(uznesenie AK č. 2m.1.2b) 

K bodu sa uskutočnila rozsiahla diskusia. Predmetom bolo najmä určovanie medián impakt 

faktoru (IFM) pre jednotlivé oblasti výskumu. Vychádzalo sa z podkladov, ktoré pripravili 

členovia AK M. Urban a P. Moczo na základe poverenia zo 71. ZAK.  

 

Uznesenie 72.1.1 
a) Akreditačná komisia ukladá predsedom stálych pracovných skupín v termíne do 30. 9. 2013 

zaslať predsedovi AK prostredníctvom Sekretariátu AK hodnotu IFM za oblasť výskumu, ktorá 

patrí do ich pôsobnosti. Pre príslušnú oblasť výskumu môže byť zaslaných aj viac IFM v závislosti 

od skladby študijných odborov, ktoré tvoria príslušnú oblasť výskumu. Následne predseda AK 

a podpredseda J. Jarab porovnajú zaslané návrhy s pôvodnými hodnotami a navrhnú finálne 

hodnoty, s ktorými budú oboznámené vysoké školy prostredníctvom webového sídla AK. 

b) Z dôvodu pripravovanej novely nariadenia vlády č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii, 

ktorej účinnosť sa plánuje k 15. 10. 2013, Akreditačná komisia posúva termín usporiadania 

seminára členov AK so zástupcami vysokých škôl z konca septembra 2013 na koniec októbra 

2013. Súčasne poveruje predsedu AK zorganizovaním spoločného pracovného stretnutia 

Akreditačnej komisie so  Slovenskou rektorskou konferenciou, na ktorom budú rektori vysokých 

škôl oboznámení s najdôležitejšími informáciami týkajúcimi sa prípravy komplexnej akreditácie.  

1.2 Časté otázky z vysokých škôl k akreditačným kritériám 

Uznesenie 72.1.2 
Akreditačná komisia poveruje Sekretariát Akreditačnej komisie zverejniť odpovede na otázky 

vysokých škôl, ktoré boli prerokované a odsúhlasené na tomto zasadnutí.  

 

1.3 Identifikácia špičkových vedeckých tímov 

(uznesenie AK č. 7.11.4e v nadväznosti na uznesenie AK č. 70.6.1; predkladá M. Urban) 

 

Predseda dočasnej pracovnej skupiny M. Urban predstavil druhú verziu projektu identifikácie 

špičkových vedeckých tímov a po rozsiahlej diskusii bolo prijaté nasledujúce uznesenie.  

Uznesenie 72.1.3 
Predseda dočasnej pracovnej skupiny M. Urban zapracuje pripomienky do projektu v zmysle 

diskusie a zašle členom AK na pripomienkovanie do 23. 9. 2013. Po zapracovaní pripomienok od 

členov AK predseda dočasnej pracovnej skupiny M. Urban zašle finálnu verziu do Sekretariátu 

AK. Sekretariát AK zašle materiál na hlasovanie všetkým členom AK 27. 9. 2013 s termínom 

ukončenia hlasovania do 30. 9. 2013.  

 

K bodu 2 

Uznesenie 72.2.1 
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 podľa § 83 citovaného 

zákona a 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 nepriznať právo, t. j. pozastaviť právo, resp. 
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zamietnuť žiadosť udeľovať absolventom príslušného študijného programu zodpovedajúci 

akademický titul, resp. vytvoriť študijný program pozostávajúci z kombinácie dvoch 

predmetov 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 obnoviť práva 

takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

Uznesenie 72.2.2 
a) 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). 

b) Akreditačná komisia sa zaoberala listom MŠVVaŠ SR č. 273_13/AK a na základe preverenia 

skutočností v ňom uvedených ruší svoje vyjadrenie uvedené v prílohe k uzneseniu č. 

2m.2.1e,f/2013 k študijnému programu 3. stupňa genetika, ktorý mal byť uskutočňovaný na 

Ústave genetiky a biotechnológií rastlín SAV v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK 

v Bratislave. Súčasne poveruje predsedu AK oznámiť túto skutočnosť žiadateľovi. 

  

 K bodu 3 
Uznesenie 72.3.1 
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 citovaného zákona odporúča ministerstvu školstva, 

vedy, výskumu a športu nepriznať právo, t. j. pozastaviť právo, resp. zamietnuť žiadosť 

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). 

 

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 72.4.1 
Rokovanie k tomuto bodu bolo na návrh členov dočasnej pracovnej skupiny P. Mocza a J. 

Holečka opätovne prerušené do 73. ZAK.  
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K bodu 5 
 

Uznesenie 72.5.1 
Akreditačná komisia na základe návrhov MŠVVaŠ SR (žiadosť č. 226_13/AK) zo dňa 19. 6., 

28.6., 9.7. a 9.9. 2013 sa vyjadrila v súlade s § 82 ods. 2 písm. g) zákona o vysokých školách k 

splneniu kritérií pre vymenúvacie konanie schválených podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona 

o vysokých školách na príslušných vysokých školách v predmetných študijných odboroch takto: 

(pozri prílohu k uzneseniu).  

 

K bodu 6 
Uznesenie 72.6.1 
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 Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom (DTI) 

(č. žiadosti 14_13/AK) 

 

Rozpravy v súlade so štatútom AK sa zúčastnil rektor prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. a prorektor 

pre vzdelávanie RNDr. Karol Korintuš. V úvode rozpravy vystúpil predsedníčkou dočasnej PS 

poverený člen PS J. Holeček, ktorý postupne zhodnotil opatrenia prijaté vysokou školou po 

komplexnej akreditácii uvedené v hodnotiacej správe (príloha k bodu 7.1) a vyzdvihol 

vynaložené úsilie vysokej školy pri odstraňovaní nedostatkov. Následne v krátkej diskusii rektor 

DTI zodpovedal na viaceré otázky členov AK, ktoré sa týkali najmä smerovania DTI do 

budúcnosti a uplatnenia jej absolventov v praxi. Za oblasť, kde je potrebné prijať ešte ďalšie 

opatrenia, považujú viacerí členovia AK jednak pomer študentov študujúcich v dennej forme 

k študentom študujúcich v externej forme ako aj stále vysoký počet študentov v externej forme 

štúdia v porovnaní s počtom pedagógov. Po ukončení rozpravy AK prijala platné uznesenie 

s počtom hlasov 11 za, 3 členovia sa zdržali hlasovania a 4 členovia hlasovali proti uzneseniu.   

Uznesenie 72.7.1 
Akreditačná komisia overila opatrenia, ktoré prijal Dubnický technologický inštitút v Dubnici 

nad Váhom (č. žiadosti 14_13/AK) na odstránenie nedostatkov z komplexnej akreditácie v súlade 

s § 47 ods. 20 zákona o vysokých školách a konštatuje, že DTI 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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K bodu 8 
Uznesenie 72.8.1 
Akreditačná komisia v súlade so štatútom AK schválila zmeny v  stálych pracovných skupinách 

takto (pozri prílohu k uzneseniu).  

  

Uznesenie 72.8.2 
Akreditačná komisia sa oboznámila so žiadosťou MŠVVaŠ SR č. 283_13 z 30. 8. 2013 

o vyjadrenie sa k zmene názvu Vysokej školy v Sládkovičove. Akreditačná komisia súhlasí so 

zmenou doterajšieho názvu na názov Vysoká škola Danubius.   

 

Uznesenie 72.8.3 
Akreditačná komisia odsúhlasila ďalšie vzory hodnotiacich správ (príloha k uzneseniu) pre 

potreby pracovných skupín pri vyhodnocovaní žiadostí z vysokých škôl o akreditáciu 

habilitačného konania a konania na vymenúvanie za profesora a žiadostí z nevysokoškolských 

inštitúcii. Rovnako schválila aj vzory stanovísk k zmenám oznámených vysokými školami k  

plneniu kritérií, za ktorých boli vysokým školám, resp. nevysokoškolským inštitúciám 

akreditované jednotlivé činnosti.  

 

Uznesenie 72.8.4 
Akreditačná komisia sa oboznámila s vyjadrením rektorky Stredoeurópskej vysokej školy 

v Skalici, ktorým reagovala na podnet bývalých zamestnancov vysokej školy (č. žiadosti 

262_13/AK) upozorňujúcich predovšetkým na nedodržiavanie kritériá o personálnom 

zabezpečení a garantovanie niektorých študijných programov. Vzhľadom na to, že vysoká škola 

poskytnutím informácie potvrdila viaceré v podnete uvedené skutočnosti Akreditačná komisia 

iniciuje v súlade s § 83 ods. 12 zákona o vysokých školách akreditáciu študijného programu 3. 

stupňa environmentálne manažérstvo v študijnom odbore 4.3.3. environmentálny manažment 

a akreditáciu študijného programu 1. a 2. stupňa medzinárodné vzťahy v študijnom odbore 3.1.5. 

medzinárodné vzťahy.   

 

Uznesenie 72.8.5 
Akreditačná komisia schválila zmenu miesta konania 73. zasadnutia AK. Namiesto Nového 

Smokovca sa zasadnutie bude konať v Bratislave.  

 

Uznesenie 72.8.6 
Akreditačná komisia vzala na vedomie informáciu I. Brezinu, predsedu dočasnej PS pre 

overovanie dodržiavania kritérií, za ktorých boli Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej 

správy so sídlom v Bratislave akreditované príslušné študijné programy vzhľadom na podnety R. 

Gáťu. Vzhľadom na objektívne príčiny začiatok overovania sa posúva na 1. 10. 2013 

a z uvedeného dôvodu o výsledku overovania  bude predseda informovať AK až na 73. ZAK. 

  

 

Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK 

 

Schválil:                  Ľubor  F i š e r a   

 predseda Akreditačnej komisie 


