
Zápis 
zo 73. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 

konaného 23. – 24. októbra 2013 v Bratislave  

___________________________________________________________________________ 

Účasť 

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

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

R. Schronk, J. Škvarenina,  M. Urban, J. Vilček.  

ospravedlnení: M. Pol, J. Holeček, J. Horváth, J. Šteňo. 

 

 

2. Hostia  

Štefan Chudoba, štátny tajomník MŠVVaŠ SR 

Rudolf Sivák, viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) 

Viktor Smieško, predseda Rady vysokých škôl (RVŠ) 

Katarína Stoláriková, predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) 

Dávid Palaščák, tajomník ŠRVŠ 

Zuzana Brčáková, odbor vysokoškolského vzdelávania (SVŠ MŠVVaŠ SR) 

 

Program 

1. Otvorenie, kontrola uznesení, informácie predsedu AK 

1.1 Oboznámenie sa s novelou nariadenia vlády o Akreditačnej komisii a novým Štatútom 

Akreditačnej komisie (predseda AK, tajomníčka AK) 

1.2 Žiadosť MŠVVaŠ SR o súčinnosť pri vyhodnocovaní pripomienok došlých k návrhu 

kritérií (žiadosť MŠVVaŠ SR č. 329_13/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 opise študijného odboru 8.3.4. kriminológia a kriminalistika  

(žiadosť č. 266_13/AK, predkladá J. Mihok, APZ - 23. 10. 2013 o 15.00 h) 

4.3 Zmena v opise študijného odboru 7.3.7. klinická farmácia  

(žiadosť č. 307_13/AK, predkladá D. Ježová, UK - 23. 10. 2013 o 16.00 h) 

4.4 Návrh na zaradenie nového študijného odboru agrobiotechnológie  

(žiadosť č. 237_13/AK, predkladá J. Vilček, SPU - 24. 10. 2013 o 09.00 h) 

5. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. e) – štátny súhlas  

5. 1 Vysoká škola filmovej tvorby a multimédií so sídlom v Bratislave (VŠFTaM) 

(žiadosť č. 207_13/AK, predkladá L. Čarný, VŠFTaM - 24. 10. 2013 o 11.00 h) 

6. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 12 – zmena garanta  

7. Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku – výsledok hlasovania 

a možnosti ďalšej realizácie projektu (predkladá predseda AK, M. Urban) 
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8. Príprava Správy o činnosti AK pre vládu SR v súlade s čl. 9 štatútu AK  

(tajomníčka AK) 

9. Príprava seminára o aplikácii akreditačných kritérií v procesoch akreditácie jednotlivých 

činností vysokých škôl a v procesoch komplexnej akreditácie  

10. Príprava spoločného rokovania so SRK  

11. Rozličné 

11.1 Zmeny v stálych PS a odsúhlasenie dočasných PS 

11.2 Prehľad poskytovania vysokoškolského vzdelávania mimo sídla vysokej školy/fakulty – 

vyhodnotenie poskytnutých informácií z vysokých škôl (predseda AK)  

11.3 Nevybavené žiadosti 

11.4 Iné  

 Žiadosť UIPŠ o poskytnutie informácií z podkladov k žiadostiam vysokých škôl o 

akreditáciu študijných programov 

 Upravená štruktúra webového sídla AK 

 Memorandum medzi ŠRVŠ a AK 
 

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

len „Akreditačná komisia“ alebo „AK“) Ľ. Fišera. Privítal prítomných členov AK, hostí a 

skonštatoval, že AK  je uznášaniaschopná. Nasledovalo predloženie návrhu programu na 

odsúhlasenie, z ktorého bol vypustený pôvodný bod 4.5 a doplnený bod 1.2 tak ako je uvedené 

vyššie. Program bol schválený všetkými prítomnými členmi AK v počte 17. Zasadnutie ďalej 

pokračovalo kontrolou uznesení a informáciami predsedu AK. Tajomníčka AK konštatovala, že 

všetky uznesenia zo 72. zasadnutia k termínu 73. ZAK, boli splnené. Súčasne upozornila, že 

v prípade uznesenia 72.1.1b, ktoré sa týka usporiadania seminára členov AK s vysokými školami 

v termíne koncom októbra 2013, je potrebné tento termín posunúť, vzhľadom na skutočnosť, že 

doteraz neprišlo k schváleniu novely nariadenia vlády o AK, takisto upozornila na doteraz 

nesplnené uznesenie 70.8.1e, v zmysle ktorého ustanovená dočasná pracovná skupina overí 

dodržiavanie kritérií, za ktorých boli akreditované viaceré študijné programy na súkromnej 

Vysokej škole Goethe Uni v Bratislave. Po odsúhlasení programu nasledovali informácie 

predsedu AK. Predseda AK informoval členov AK najmä o týchto skutočnostiach: 

a) o získaní „affiliate status“ pre Akreditačnú komisiu v medzinárodnej organizácii ENQA; 

čo predstavuje istú formu partnerstva,  

b) o listoch zaslaných ministrovi školstva, v ktorých pisatelia poukazujú na údajné 

nedodržiavanie zákona o vysokých školách AK (konkrétne išlo o list predsedu SRK 

k otázke nezverejňovania podkladov k žiadostiam na webovom sídle AK, ďalej o list 

rektorky Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici (SeVŠ) na iniciáciu niektorých činnosti 

vysokej školy a mailom zaslaný podnet I. Klinca);   

c) o svojich vystúpeniach v médiách k problematike nezverejňovania podkladov 

k žiadostiam na webovom sídle AK, členstva AK v ENQA a komplexných akreditácií. 

Čo sa týka údajného porušovania zákona o vysokých školách Akreditačnou komisiou, ani 

v jednom prípade sa zatiaľ nedokázalo, že by tomu tak bolo. V listoch kritizované aktivity AK 

buď nemajú opodstatnenie a nie sú predmetom činnosti AK (podnet I. Klinca – vyjadrovanie sa 

k plagiátorstvu, resp. jeho zisťovanie alebo overovanie), alebo ide o neznalosť príslušných 

ustanovení zákona o vysokých školách (legitímnosť iniciácie akreditácie príslušnej činnosti 

vysokej školy Akreditačnou komisiou v prípade listu zo SeVŠ, čo vyplýva aj z odpovede 

MŠVVaŠ SR zo 16. 10. 2013 adresovanej rektorke SeVŠ a na vedomie AK zaslanej 21. 10. 2013, 

č. 309_13/AK). Problematika zverejňovania príloh k žiadostiam na webovom sídle AK bola 

predmetom diskusie jednak na zasadnutí SRK 16. 10. 2013, na ktorom AK zastupoval 
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podpredseda J. Jarab a príslušnú problematiku náležite odôvodnil a jednak aj predmetom 

diskusnej relácie Téma dňa odvysielanej v slovenskom rozhlase 16. 10. 2013, v ktorej predseda 

AK odpovedal poslancovi NR SR M. Froncovi. Ku kritike Akreditačnej komisie poslancom NR 

SR M. Fronca zaujalo stanovisko 16. 10. 2013 aj MŠVVaŠ SR (pozri v prílohe), s ktorým sa 

členovia AK stotožňujú.  

Ďalej predseda AK informoval členov AK o výsledných hodnotách impakt faktoru pre jednotlivé 

oblasti výskumu, ktoré nahlásili predsedovia stálych pracovných skupín do 30. 9. 2013 v zmysle 

uznesenia č. 72.1.1a. O postupe určovania hodnôt impakt faktoru sa uskutočnila diskusia, ktorej 

výsledkom je nasledujúce uznesenie, za ktoré z počtu prítomných členov AK 17 hlasovalo 14 

členov, jeden člen sa zdržal hlasovania a dvaja boli  proti.  

Uznesenie 73.1.1 
a) Akreditačná komisia odsúhlasila hodnotu impakt faktoru pre zaradenie publikácií do kategórie 

A pre jednotlivé oblasti výskumu uvedené v prílohe 3 Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, 

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

školy schválených MŠVVaŠ SR 4. apríla 2013 takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

b) Sekretariát Akreditačnej komisie sa poveruje zverejniť prílohu uvedenú v bode a) na webovom 

sídle AK pre potreby vysokých škôl aj v časti Komplexné akreditácie.  

 

Predseda AK na záver svojho vystúpenia pripomenul členom AK, že je potrebné v zmysle § 82 

ods. 7 zákona o vysokých školách navrhnúť zo strany stálych pracovných skupín pre jednotlivé 

študijné odbory osobitné kritériá pre habilitačné konanie a pre vymenúvacie konanie. Konkrétne 

ide napr. o stanovenie počtu publikácií kategórie „A“ pre jednotlivé odbory v súlade 

s ustanoveniami v kritériu KHKV-A3 v rámci definovania minimálnych podmienok. Vzhľadom 

na aktuálnosť tejto problematiky v súvislosti s komplexnou akreditáciou, AK bude o tejto 

problematike rokovať na najbližšom zasadnutí. V tejto súvislosti predseda AK vyzve včas členov 

AK na predloženie potrebných podkladov.    

 

Časti rokovania 73. zasadnutia AK sa zúčastnil na základe poverenia ministra školstva Dušana 

Čaploviča štátny tajomník MŠVVaŠ SR Štefan Chudoba ako aj zástupcovia reprezentácie 

vysokých škôl. Vo svojich vystúpeniach informovali AK o aktivitách, ktoré sa udiali od 

ostatného zasadnutia AK. Po vystúpeniach jednotlivých hostí nasledovala vždy diskusia s členmi 

AK k aktuálnym problémom vysokého školstva.  

 

1.1 Oboznámenie sa s novelou nariadenia vlády o Akreditačnej komisii a novým 

Štatútom Akreditačnej komisie 

 

Predseda AK informoval členov AK, že predmetné právne predpisy sú v čase zasadnutia na úrade 

vlády medzi nezaradenými materiálmi a predpokladá sa, že v najbližšom čase budú predložené na 

rokovanie vlády SR. Tajomníčka AK stručne informovala členov AK o zmenách, ktoré prináša 

nový návrh Štatútu Akreditačnej komisie a novela nariadenia vlády č. 104/2003 Z. z. 

o Akreditačnej komisii. Vo svojom vystúpení sa opierala o informácie uvedené v predkladacích 

správach k materiálom. 

 

1.2 Žiadosť o súčinnosť pri vyhodnocovaní pripomienok došlých k návrhu kritérií 

(žiadosť MŠVVaŠ SR č. 329_13/AK) 

Akreditačná komisia sa oboznámila so žiadosťou ministra školstva č. 2013-12536/45605:3-sekr. 

zo dňa 25. 9. 2013 o súčinnosť pri vyhodnocovaní pripomienok došlých k návrhu „Kritérií 

používaných pri vyjadrovaní sa k vnútornému systému zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania“ navrhnutých Akreditačnou komisiou v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. 
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o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a pripomienkami, ktoré zástupcovia reprezentácie vysokých škôl. AK sa oboznámila aj 

s informáciami uvedenými v liste rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len 

„UCM“), ktorý je súčasťou prílohy predmetnej žiadosti a skonštatovala, že UCM v zmysle vyššie 

citovaného zákona o vysokých školách nepatrí medzi subjekty, ktoré majú povinnosť sa vyjadriť 

k navrhovaným kritériám AK. 

Členovia AK po porovnaní pripomienok a textu kritérií konštatovali, že kritériá sú vypracované 

tak, aby sa ich vyhodnotením v dostatočnej miere získali informácie, podľa ktorých Akreditačná 

komisia bude môcť vyhodnotiť funkčnosť vnútorných systémov kvality používaných na 

jednotlivých vysokých školách. Pripomienky reprezentácie vysokých škôl (s výnimkou jednej, 

ktorá je opodstatnená a vznikla v dôsledku vypadnutia jedného slova z finálnej vezie kritérií 

predložených na ministerstvo) boli vyhodnotené ako nenáležité k danej veci a bolo prijaté 

nasledujúce uznesenie.   

Uznesenie 73.1.2 
Akreditačná komisia trvá na znení kritérií na hodnotenie vnútorného systému kvality 

vysokoškolského vzdelávania, ktoré boli MŠVVaŠ SR predložené dňa 17. 7. 2013 s výnimkou 

opravy vety v kritériu KVSK-A5 na text: „Vysoká škola určí formy a rozsah zapojenia 

študentov do aktivít zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania.“   
  

 K bodu 2 

Uznesenie 73.2.1 
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. vytvoriť študijný 

program pozostávajúci z kombinácie dvoch predmetov 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 ods. 9 

citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR 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 

v študijných programoch takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

K bodu 3 
Uznesenie 73.3.1 
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 MŠVVaŠ SR 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 
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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 uskutočňovať habilitačné konanie 

a vymenúvacie konanie 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 73.4.1 
Predseda AK ukladá predsedníčke dočasnej pracovnej skupiny G. Petrovej predložiť na 74. 

zasadnutie AK stanovisko k návrhu MŠVVaŠ SR na  Zmeny v štruktúre a opisoch študijných 

odborov, ktoré patria do podskupiny študijných odborov 1.1. učiteľstvo, vychovávateľstvo 

a pedagogické vedy. Následne AK o  žiadosti MŠVVaŠ SR, ktorá jej bola predložená 8. 3. 2012 

na vyjadrenie, rozhodne.  

 

4.2 Zmena v opise študijného odboru 8.3.4. kriminológia a kriminalistika 

(žiadosť č. 266_13/AK) 

 

Na rokovanie k tomuto bodu programu bol v súlade s čl. 5 ods. 11 písm. c) platného štatútu AK 

prizvaný aj navrhovateľ, rektor Akadémie Policajného zboru v Bratislave (APZ), ktorý písomne 

poveril zastupovaním prorektora pre pedagogickú činnosť doc. JUDr. Luboša Wäldla, PhD. 

Rokovanie začalo rozpravou, v ktorej najprv vystúpil J. Mihok, predseda stálej PS pre oblasť 

výskumu 23. bezpečnostné služby, ktorá návrh posudzovala v súlade so štatútom. Oboznámil 

členov AK so stanoviskom PS (pozri v prílohe 4.2) a následne sa  k nemu vyjadril zástupca APZ.  

V diskusii, ktorá nasledovala po úvodnej časti rozpravy zodpovedal zástupca APZ na viaceré 

otázky členov AK vrátane dôvodov na predloženú zmenu názvu študijného odboru ako aj 

zavedenie možnosti štúdia 1. a 2. stupňa v danom odbore, ktoré doteraz nebolo možné. Rozprava 

skončila hlasovaním k uzneseniu. Z prítomných 17 členov AK za nasledujúce uznesenie 

hlasovalo všetkých 17 členov.  

Uznesenie 73.4.2 
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona o vysokých školách posúdila návrh 

MŠVVaŠ SR č. 2013-14022/37802:2-071 zo dňa 13. 8. 2013 (č. žiadosti 266_13/AK) na zmenu 

v sústave študijných odborov a vyjadruje súhlas 

a) so zmenou doterajšieho názvu študijného odboru „8.3.4. kriminológia a kriminalistika” na 

kriminalistika a kriminológia, 

b) so zmenou opisu študijného odboru kriminalistika a kriminológia tak, ako ho navrhla APZ 

(pozri prílohu k uzneseniu), 

c) so zavedením možností štúdia v 1. a 2. stupni v študijnom odbore 8.3.4. kriminalistika 

a kriminológia. 

 

4.3 Zmena v opise študijného odboru 7.3.7. klinická farmácia 

(žiadosť č. 307_13/AK) 

 

Na rokovanie k tomuto bodu programu bol v súlade s čl. 5 ods. 11 písm. c) platného štatútu AK 

prizvaný aj navrhovateľ, rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK), ktorý písomne 

poveril zastupovaním prof. RNDr. Magdalénu Kuželovú, CSc. z Farmaceutickej fakulty UK. 
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Rokovanie začalo rozpravou, v ktorej najprv vystúpila D. Ježová, členka stálej PS pre oblasť 

výskumu 18-1. lekárske vedy, zubné lekárstvo a farmaceutické vedy, ktorá návrh posudzovala 

v súlade so štatútom. Oboznámila členov AK so stanoviskom PS vrátane pripomienok a výhrad 

(pozri v prílohe k bodu 4.3) a následne sa  k nemu vyjadrila zástupkyňa UK. V diskusii, ktorá 

nasledovala po úvodnej časti rozpravy zodpovedala zástupkyňa UK na viaceré otázky členov AK 

a tajomníčky AK, pričom vyjadrila súhlas s návrhom PS zapracovať do opisu aj návrhy uvedené 

v stanovisku PS. Rozprava skončila hlasovaním k uzneseniu. Z prítomných 17 členov AK za 

nasledujúce uznesenie hlasovalo všetkých 17 členov.  

Uznesenie 73.4.3 
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona o vysokých školách posúdila návrh 

MŠVVaŠ SR č. 2013-9784/43478:4-071 zo dňa 17. 9. 2013 (č. žiadosti 307_13/AK) na zmenu 

v sústave študijných odborov a vyjadruje súhlas so zmenou opisu študijného odboru 7.3.7. 

klinická farmácia navrhnutého Univerzitou Komenského po zapracovaní pripomienok takto 

(pozri prílohu k uzneseniu)  

 

4.4 Návrh na zaradenie nového študijného odboru agrobiotechnológie  

(žiadosť č. 237_13/AK) 

 

Na rokovanie k tomuto bodu programu bol v súlade s čl. 5 ods. 11 písm. c) platného štatútu AK 

prizvaný aj navrhovateľ, rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU), ktorý 

písomne poveril zastupovaním prorektorku pre vzdelávanie SPU prof. RNDr. Zdenku Gálovú, 

CSc. a dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU prof. Ing. Jána Tomáša, CSc. 

Rokovanie začalo rozpravou, v ktorej najprv vystúpil J. Vilček, predseda PS pre oblasť výskumu 

19. poľnohospodárske a lesnícke vedy, ktorá návrh posudzovala v súlade so štatútom. Oboznámil 

členov AK so stanoviskom PS (pozri v prílohe 4.4) a následne sa  k nemu vyjadrili zástupcovia 

SPU. V diskusii, ktorá nasledovala po úvodnej časti rozpravy zodpovedali zástupcovia SPU na 

viaceré otázky členov AK a vyjadrili súhlas s návrhom PS prepracovať časť v opise študijného 

odboru týkajúcu sa príbuzných študijných odborov. V diskusii tajomníčka AK poukázala aj na 

chýbajúce informácie, ktoré má opis obsahovať v súlade s § 50 ods. 5 písm. b). Rozprava 

skončila hlasovaním k uzneseniu. Z prítomných 17 členov AK za nasledujúce uznesenie 

hlasovalo všetkých 17 členov.  

Uznesenie 73.4.4 
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona o vysokých školách posúdila návrh 

MŠVVaŠ SR č. 2013-7127/18557:2-071 zo dňa 23. 5. 2013 (č. žiadosti 237_13/AK) na zmenu 

v sústave študijných odborov a vyjadruje súhlas 

a) so zaradením nového študijného odboru agrobiotechnológie do sústavy študijných odborov do 

skupiny študijných odborov „6. pôdohospodárske a veterinárske vedy“ a do podskupiny 

študijných odborov „6.1 poľnohospodárstvo“ s možnosťou štúdia v 1., 2. a 3. stupni, 

b) s opisom študijného odboru po dopracovaní časti opisu týkajúcej sa vymedzenia príbuzných 

študijných odborov a rozdielov medzi nimi, oprave pojmu uvedeného v stanovisku pracovnej 

skupiny a doplnení informácií v súlade s  § 50 ods. 5 písm. b) zákona o vysokých školách.   

 

K bodu 5 
 

5.1 Vysoká škola filmovej tvorby a multimédií so sídlom v Bratislave (VŠFTaM) 

(žiadosť č. 207_13/AK)  

 

Na rokovanie k tomuto bodu programu bola v súlade s čl. 5 ods. 11 písm. b) platného štatútu AK 

prizvaná Mgr. Viera Zavarčíková, predstaviteľka štatutárneho orgánu „Akadémie filmovej tvorby 
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a multimédií, n. o.“, v Bratislave, ktorý požiadal o udelenie štátneho súhlasu pôsobiť ako 

súkromná vysoká škola s názvom „Vysoká škola filmovej tvorby a multimédií“. Okrem nej sa za 

VŠFTaM rokovania zúčastnili - akad. mal. Ľudmila Pavolová a doc. akad. soch. Miroslav 

Zvonek, ArtD. Rokovanie začalo rozpravou, v ktorej najprv vystúpil L. Čarný, predseda dočasnej 

PS i stálej PS pre oblasť výskumu 4. umenie. Prítomných oboznámil s vyjadrením dočasnej PS 

k projektu zriadenia súkromnej vysokej školy a predniesol aj hodnotiace správy za stálu PS 

k navrhovaným dvom študijným programom 1. stupňa animovaná tvorba a multimédiá 

a grafický dizajn. Následne Mgr. V. Zavarčíková zaujala stanovisko k predloženým argumentom 

a hodnotiacim správam. V rozsiahlom prejave zhodnotila svoje doterajšie úsilie o získanie 

štátneho súhlasu, zopakovala všetky informácie týkajúce sa garantov, študijných programov a ich 

personálneho zabezpečenia. Vyjadrila nesúhlas s prístupom hodnotenia garanta najmä študijného 

programu grafický dizajn a hodnotenia študijného programu animovaná tvorba a multimédiá, 

ktoré podľa jej slov už AK v minulosti schválila. K týmto argumentom Mgr. V. Zavarčíkovej sa 

vyjadril predseda AK i predseda dočasnej PS, pričom bolo zdôraznené, že AK postupovala 

v súlade s kritériami pre akreditáciu študijných programov platnými od 5. 4. 2013. Podklady, 

ktoré žiadateľ predložil, obsahujú informácie pripravené ešte v roku 2009, kedy platili kritériá, 

ktorých platnosť skončila 4. 4. 2013. Mgr. V. Zavarčíková bola oboznámená s procesom 

akreditácie študijného programu. Akreditačná komisia neschvaľuje študijné programy, 

v kompetencii má vyjadrovanie sa k spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program 

za dodržania stanovených kritérií a až následne na základe vyjadrenia AK priznáva minister 

školstva vysokej škole právo udeľovať absolventom príslušný akademický titul, čím sa stáva 

študijný program akreditovaným. To sa v prípade predmetného študijného programu v minulosti 

nestalo, pretože predchádzajúcemu subjektu nebol udelený štátny súhlas. Ak sa AK v minulosti 

už vyjadrovala k podobnému študijnému programu bolo to vždy v rámci konkrétnej žiadosti a nie 

je možné vyjadrenie z minulého obdobia automaticky použiť ako výsledok pri novej žiadosti. 

Okrem Mgr. V. Zavarčíkovej na podporu žiadosti za VŠFTaM vystúpil aj doc. Zvonek s krátkou 

prezentáciou. Diskusia s členmi AK uzavrela rozpravu a nasledovalo hlasovanie v poradí najprv 

k spôsobilosti uskutočňovať novou vysokou školu predložené študijné programy a potom 

k projektu získania štátneho súhlasu. Z prítomných 17 členov AK za nasledujúce uznesenie 

hlasovalo všetkých 17 členov.  

Uznesenie 73.5.1 
a) Akreditačná komisia posúdila podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách spôsobilosť novej vysokej školy uskutočňovať dva študijné programy v prvom stupni 

animovaná tvorba a multimédiá a grafický dizajn 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) 

b) Akreditačná komisia na základe vyžiadania MŠVVaŠ SR (žiadosť č. 207_13/AK) zo dňa 7. 6. 

2013 posúdila v súlade § 82 ods. 2 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách žiadosť 

právnickej osoby „Akadémia filmovej tvorby a multimédií, n. o.“, o udelenie štátneho súhlasu 

pôsobiť ako súkromná vysoká škola s názvom „Vysoká škola filmovej tvorby a multimédií“ so 

sídlom v Bratislave a vyjadruje nesúhlas s udelením štátneho súhlasu pre predmetnú právnickú 

osobu z týchto dôvodov: (pozri v prílohe k uzneseniu). 

 

K bodu 6 
Uznesenie 73.6.1 
Akreditačná komisia posúdila v súlade s § 83 ods. 12 platného zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách zmeny oznámené vysokými školami v poskytovaní akreditovaných 

študijných programov a študijných odborov, na ktoré majú vysoké školy priznané právo 
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uskutočňovať habilitačné konanie a vymenúvacie konanie a vyjadrila sa k ním takto: (pozri 

prílohu k uzneseniu). 

 

K bodu 7 
Predseda AK informoval o výsledku  hlasovania k projektu „Identifikácia špičkových vedeckých 

tímov vysokých škôl na Slovensku”, ktoré sa uskutočnilo po 72. ZAK  do termínu 30. 9. 2013. 

V termíne sa za projekt vyjadrilo sedem členov AK, proti bolo päť členov, jeden člen AK sa 

hlasovania zdržal, sedem členov nehlasovalo a jeden člen hlasoval za po určenom termíne na 

hlasovanie. Takéto hlasovanie bolo vyhodnotené ako neprijatie projektu zo strany členov AK. Na 

základe tejto skutočnosti ako aj úsilia členov AK hľadať možnosti realizovať predmetný projekt 

s určitou obmenou navrhol predseda AK dve možné riešenia zrealizovania projektu: 

a) Zohľadniť pripomienky členov AK, ktoré zaslali spolu s hlasovaním a predložiť upravený 

materiál na hlasovanie na najbližšom zasadnutí (materiál pripraví predseda AK). 

b) Poskytnúť projekt „Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku” 

inému subjektu.  

Predseda po krátkej diskusii k predloženým návrhom prerušil rozpravu k tomuto bodu rokovania 

do najbližšieho zasadnutia AK. 

 

K bodu 8 
Uznesenie 73.8.1 
Akreditačná komisia ustanovila na prípravu Správy o činnosti AK pre vládu SR za roky 2012 

a 2013 dočasnú  pracovnú skupinu v zložení: Ľ. Fišera (predseda), M. Bieliková, J. Jarab, L. 

Čarný, J. Šteňo a J. Škvarenina. Predseda dočasnej PS predloží návrh správy na  najbližšom 

zasadnutí AK na odsúhlasenie, aby bolo možné prostredníctvom ministra školstva predložiť 

správu vláde Slovenskej republiky do 28. februára 2014 v súlade so štatútom AK.  

 

K bodu 9 
Uznesenie 73.9.1 
Akreditačná komisia odsúhlasila organizačné zabezpečenie pracovných seminárov, ktoré sa 

uskutočnia v priebehu novembra 2013 a budú určené pre vysoké školy v súvislosti s podávaním 

žiadostí o komplexnú akreditáciu ako aj žiadostí v prípade ostatných akreditačných činností.   

 

K bodu 10 
Uznesenie 73.10.1 
Prípravou spoločného rokovania so SRK bol poverený predseda AK v spolupráci s tajomníčkou 

AK. Akreditačná komisia odporúča zaradiť spoločné rokovanie so SRK do programu 74. 

zasadnutia AK, ktoré sa má konať podľa plánu zasadnutí AK na rok 2013 v čase od 4. do 5. 

decembra 2013.  

 

K bodu 11 
11.1 Zmeny v stálych PS  

Uznesenie 73.11.1 
Akreditačná komisia v súlade so štatútom AK schválila zmeny v  stálych pracovných skupinách 

takto (pozri prílohu k uzneseniu).  

 



 9 

11.2 Prehľad poskytovania vysokoškolského vzdelávania mimo sídla vysokej školy/fakulty – 

vyhodnotenie poskytnutých informácii z vysokých škôl 

 

Predseda AK informoval o predložených podkladoch, ktoré zaslali Akreditačnej komisii oslovené 

vysoké školy, ktoré organizujú, zabezpečujú a uskutočňujú vysokoškolské vzdelávanie 

v akreditovaných študijných programoch aj mimo sídla svojej vysokej školy, resp. fakulty. 

Z jedenásť oslovených vysokých škôl vyžiadané podklady v súlade s uznesením AK č. 71.11.3. 

predložilo desať vysokých škôl. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave podklady nepredložila a 

AK neoznámila dôvod, prečo tak neurobila. K spracovaniu podkladov a ich vyhodnoteniu prijala 

AK nasledujúce uznesenie. 

 

Uznesenie 73.11.2 
Predsedovia stálych pracovných skupín sa oboznámia s podkladmi, ktoré boli AK doručené 

k problematike poskytovania vysokoškolského vzdelávania mimo sídla vysokej škôl, resp. 

fakulty a na najbližšom zasadnutí budú informovať o zisteniach. V prípade UCM predseda AK 

vyžiada od rektora informáciu o dôvodoch nepredloženia požadovaných podkladov.  

 

11.3 Nevybavené žiadosti 

Sekretariát Akreditačnej komisie zašle členom AK najneskôr do 31. 10. 2013 prehľad 

nevybavených žiadostí pre prípravu hodnotiacich správ pracovných skupín na 74. ZAK.   

 

11.4 Iné 

 

 Žiadosť UIPŠ o poskytnutie informácií z podkladov k žiadostiam vysokých škôl o 

akreditáciu študijných programov (č. 272_13/AK) 

 

Členovia AK boli oboznámení s požiadavkou Ústavu informácií a prognóz školstva, priamo 

riadenej organizácie MŠVVaŠ SR o sprístupnenie akreditačných spisov a o ďalších aktivitách 

súvisiacich s touto žiadosťou.  

Členovia AK vyjadrili nesúhlas s poskytovaním akýchkoľvek údajov z podkladov k žiadostiam 

o akreditáciu študijných programov z dôvodu, že tieto podklady sú Akreditačnej komisii 

poskytované v zmysle zákona o vysokých školách a sú určené pre presne stanovenú činnosť AK. 

Zákon o vysokých školách neumožňuje Akreditačnej komisii takto získané podklady poskytovať 

iným subjektom. Podľa názoru niektorých členov AK poskytnutie podkladov predkladaných 

vysokými školami k žiadostiam o akreditáciu študijných programov bez súhlasu vysokých škôl 

by mohlo byť považované aj za porušenie autorského zákona (zákon č. 618/2013 Z. z. 

o autorskom práve a právach súvisiacich s autorskými právami), pretože vypracovaný projekt 

študijného programu s podkladmi možno chápať aj ako duševné vlastníctvo danej vysokej školy. 

  

 Upravená štruktúra webového sídla AK 

Akreditačná komisia sa oboznámila s návrhom na úpravy doterajšej štruktúry webového sídla 

AK, ktorý pripravil Sekretariát AK. Členovia AK ocenili, že po novej úprave bude webové sídlo 

AK prehľadnejšie pre návštevníkov z okruhu žiadateľov (vysoké školy, nevysokoškolské 

inštitúcie) ako aj širokej verejnosti. Členovia AK sa súčasne dohodli na zaslaní fotografií 

a krátkeho profesijného životopisu (max. 300 slov) a prípadne odkazu na webovú stránku s 

ďalšími informáciami. Sekretariát AK neodkladne zverejní zaslané podklady od členov AK na 

webovom sídle AK v časti „Zoznam členov Akreditačnej komisie“.  

 

 Memorandum medzi ŠRVŠ a AK 
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Členovia AK sa oboznámili s návrhom Memoranda medzi AK a ŠRVŠ, ktoré zaslala 

predsedníčka ŠRVŠ Mgr. Katarína Stoláriková na základe dohody zo 72. ZAK. Po krátkej 

diskusii a pripomienkach členovia AK pozitívne zhodnotili iniciatívu ŠRVŠ a poverili 

tajomníčku AK prepracovaním zaslaného dokumentu do štandardnej formy. Následne takto 

pripravený dokument bude sekretariátom AK zaslaný členom AK na pripomienkovanie. Po 

zapracovaní pripomienok od členov AK sekretariát zabezpečí zaslanie dokumentu ŠRVŠ. ŠRVŠ 

odsúhlasený dokument predloží predseda AK na rokovanie 74. zasadnutia AK. S navrhnutým 

postupom súhlasila aj predsedníčka ŠRVŠ Katarína Stoláriková. 

 

 Informácia o výsledku overovania podnetov R. Gáťu dočasnou pracovnou skupinou na 

Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 

  

Uznesenie 73.11.3 
Akreditačná komisia sa oboznámila so stanoviskom dočasnej PS ustanovenej na overovanie 

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

sídlom v Bratislave akreditované príslušné študijné programy, ktorú predniesol jej predseda I. 

Brezina (pozri prílohu k uzneseniu) a poveruje predsedu AK zaslať 

a) informáciu o výsledkoch overovania R. Gáťovi, na ktorého podnet sa overovanie uskutočnilo, 

b) list rektorke VŠEaMVS o zisteniach dočasnej PS.  

 

 

Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK 

 

Schválil: 12. 11. 2013                 Ľubor  F i š e r a ,  v . r .   

 predseda Akreditačnej komisie 


