Zápis
zo 74. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného 4. – 5. decembra 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, G. Petrová, M. Pol,
R. Schronk, J. Škvarenina, J. Šteňo, J. Vilček.
ospravedlnení: J. Mihok, P. Moczo, M. Urban.
2. Hostia
Štefan Chudoba, štátny tajomník MŠVVaŠ SR
Viktor Smieško, predseda Rady vysokých škôl (RVŠ)
Dávid Palaščák, tajomník ŠRVŠ
Zuzana Brčáková, odbor vysokoškolského vzdelávania (SVŠ MŠVVaŠ SR)
3. 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)
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 5.2.46. poľnohospodárska a lesnícka technika
(žiadosť č. 308_13/AK, predkladá J. Mihok, SPU - 5. 12. 2013 o 10.00 h)
5. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. d) - organizačné zmeny
5.1. Návrh na zriadenie Právnickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
(žiadosť č. 316_13/AK, predkladá R. Schronk, KU - 5. 12. 2013 o 11.00 h)
6. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 11 – zmena garanta
7. Príprava určenia minimálnych podmienok na hodnotenie úrovne kritérií HKV1 vysokej školy
pre študijné odbory (kritérium KHKV-A3)
8. Správa o činnosti AK pre vládu SR v súlade s čl. 9 štatútu AK
(návrh predkladá predseda AK)
9. Spoločné rokovanie Akreditačnej komisie s rektormi vysokých škôl
9.1 Komplexná akreditácia
9.2 Zhodnotenie pracovných seminárov uskutočnených v mesiaci november s vysokými
školami (predseda AK, členovia AK, tajomníčka AK)
10. Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku – pokračovanie
rozpravy prerušenej na 73. ZAK (predkladá predseda AK)
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Skratka pre slovné spojenie „habilitačné konanie a vymenúvacie konanie“

11. Rozličné
11.1 Zmeny v stálych PS a ustanovenie dočasných pracovných skupín pre komplexnú
akreditáciu vysokých škôl (predseda AK, tajomníčka AK)
11.2 Prehľad poskytovania vysokoškolského vzdelávania mimo sídla vysokej školy/fakulty –
vyhodnotenie poskytnutých informácii z vysokých škôl (predseda AK)
11.3 Nevybavené žiadosti
11.4 Memorandum o spolupráci medzi ŠRVŠ a AK
11.5 Návrh plánu zasadnutí AK na rok 2014

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
(zástupcov MŠVVaŠ SR, RVŠ a ŠRVŠ) a skonštatoval, že AK je uznášaniaschopná. Nasledovalo
predloženie návrhu programu na odsúhlasenie, z ktorého bol vypustený pôvodný bod 5.1 a takto
upravený program bol schválený všetkými prítomnými členmi v počte 16. Zasadnutie ďalej
pokračovalo kontrolou uznesení a informáciami predsedu AK. Tajomníčka AK konštatovala, že
všetky termínované uznesenia zo 73. zasadnutia boli splnené. Predseda AK informoval členov
AK o:
a) rokovaniach zástupcov AK (predsedu a podpredsedu) na Úrade vlády Slovenskej
republiky 5. 11. 2013 o pripravovaných dokumentoch týkajúcich sa AK (nového štatútu
AK a novely nariadenia vlády SR o Akreditačnej komisii) a na MŠVVaŠ SR (predsedu
a členky M. Bielikovej) 13. 11. 2013 k rovnakej téme;
b) účasti na Klube dekanov, ktorý sa uskutočnil 22. 11. 2013 a týkal sa problematiky
prípravy nového zákona o vysokých školách, financovania vysokých škôl a v diskusii sa
dekani zaujímali o výklad niektorých ustanovení akreditačných kritérií vzhľadom na
blížiacu sa komplexnú akreditáciu;
c) priebehu pracovných seminárov zástupcov AK, sekretariátu AK a vysokých škôl, ktoré sa
uskutočnili v týždni od 18. 11. do 22. 11. 2013 podľa regiónov v Žiline, Bratislave
a Košiciach a za vysoké školy sa ich zúčastnilo okolo 200 pedagógov.
V závere svojho vystúpenia predseda AK informoval členov AK o poďakovaní riaditeľa odboru
vysokoškolského vzdelávania SVŠ za práce, ktoré na novele nariadenia vlády o AK a novom
štatúte AK vykonali členovia AK M. Bieliková a L. Čarný ako aj tajomníčka AK.
Časti rokovania 74. zasadnutia AK sa zúčastnil na základe poverenia ministra školstva Dušana
Čaploviča štátny tajomník MŠVVaŠ SR Štefan Chudoba a informoval členov AK o aktivitách,
ktoré sa udiali od ostatného zasadnutia AK. Vystúpenie štátneho tajomníka bolo ukončené
krátkou diskusiou, v ktorej vystúpili:
J. Holeček - požiadal štátneho tajomníka o možnosť naďalej sa zúčastňovať spolu s predsedom
AK na príprave nového zákona o vysokých školách a nastolil otázku transformácie terajšej formy
Akreditačnej komisie na inštitúciu s právnou subjektivitou, v ktorej by členovia AK pôsobili na
plný úväzok;
J. Šteňo – diskutoval o problematike praktickej výučby uskutočňovanej v rámci študijných
programov akreditovaných v oblasti zdravotníctva;
G. Petrová – diskutovala k problematike uznávania titulu „profesor“ a „docent“ medzi SR a ČR
na základe nedávno podpísanej medzištátnej zmluvy medzi obidvoma predmetnými krajinami.
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1.1 Oboznámenie sa s novelou nariadenia vlády o Akreditačnej komisii a novým Štatútom
Akreditačnej komisie
Tajomníčka AK oboznámila členov AK:
1. s uznesením vlády SR č. 672/2013 z 20. novembra 2013, ktorým bola schválená novela
nariadenia vlády SR č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov (ďalej
len „nariadenie vlády o AK“).
2. s uznesením vlády SR č. 673/2013 z 20. novembra 2013, ktorým bol schválený nový Štatút
Akreditačnej komisie.
Obidva dokumenty nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014 a preto v tejto súvislosti tajomníčka AK
pripravila pre členov AK prehľad zmien, ktoré prinášajú tieto nové, resp. novelizované predpisy.
Vzhľadom na množstvo zmien, ktoré prináša najmä novela nariadenia vlády o AK, bude
nevyhnuté zvolať začiatkom roka členov stálych PS a oboznámiť ich so všetkými dôležitými
zmenami.

Uznesenie 74.1.1
Akreditačná komisia ukladá predsedom stálych PS zabezpečiť v priebehu januára 2014
v súčinnosti so Sekretariátom Akreditačnej komisie oboznámenie členov stálych PS s novým
štatútom AK a novelou nariadenia vlády o AK.

K bodu 2
Uznesenie 74.2.1
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 študijné
programy pozostávajúce z kombinácie dvoch predmetov alebo z kombinácie 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 vytvoriť študijné programy pozostávajúce z kombinácie
dvoch predmetov 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).
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 odstránili
nedostatky a zaručujú udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej
akreditácie. Z uvedeného dôvodu Akreditačná komisia odporúča MŠVVaŠ SR obnoviť
priznané práva v študijných programoch takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
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e) Akreditačná komisia iniciovala v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách akreditáciu študijného programu na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety v Bratislave, n. o., v doktorandskom študijnom programe laboratórne vyšetrovacie
metódy v zdravotníctve a nenavrhuje ministerstvu školstva žiadnu zmenu v doteraz
priznaných právach: (pozri prílohu k uzneseniu).

Uznesenie 74.2.2
a) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. c) 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 na uskutočňovaní doktorandského študijného
programu v príslušnom študijnom odbore takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
b) Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
zabezpečila na požiadanie ministerstva školstva overenie výsledkov opatrení prijatých
nevysokoškolskou inštitúciou na odstránenie nedostatkov a konštatuje, že nevysokoškolské
inštitúcie odstránili nedostatky a zaručujú udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti podieľať sa
na uskutočňovaní doktorandských študijných programov. Z uvedeného dôvodu Akreditačná
komisia odporúča MŠVVaŠ SR obnoviť priznané práva v študijných programoch takto:
(pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 3
Uznesenie 74.3.1
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 priznať právo uskutočňovať tieto konania v príslušných študijných
odboroch takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
b) 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 zamietnuť žiadosť uskutočňovať tieto konania v príslušných
študijných odboroch takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
c) Akreditačná komisia iniciovala v súlade s § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách akreditáciu spôsobilosti Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave uskutočňovať
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 2.2.5. filmové
umenie a multimédiá a nenavrhuje ministerstvu školstva žiadnu zmenu v doteraz priznaných
právach: (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)
V úvode rozpravy k tomuto bodu G. Petrová, predsedníčka dočasnej PS ustanovenej na
posúdenie predmetnej žiadosti a stálej PS zhrnula dôvody, pre ktoré bolo možné zaujať
stanovisko k návrhu MŠVVŠ SR k zmenám v štruktúre a opisoch študijných odborov, ktoré
patria do podskupiny študijných odborov 1.1. učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy
až na 73. zasadnutí AK. Rokovanie k tomuto bodu začalo v marci 2012 na 64. zasadnutí AK za
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prítomnosti navrhovateľa (B. Kosovej, rektorky UMB) a od tohto obdobia bolo z dôvodov
uvedených v príslušných zápisoch zo zasadnutí AK prerušované až do 74. ZAK. Ďalej G. Petrová
oboznámila členov AK s návrhom uznesenia, ktoré prijala stála PS k tejto veci (pozri prílohu bod
4.1). Po konštruktívnej diskusii k predloženým informáciám a materiálom, v ktorej vystúpila aj
zástupkyňa MŠVVaŠ SR Z. Brčáková, Akreditačná komisia prijala nasledujúce uznesenie, za
ktoré hlasovalo 15 prítomných členov AK a jeden člen sa hlasovania zdržal.

Uznesenie 74.4.1
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona o vysokých školách posúdila návrh
MŠVVaŠ SR č. 2012-4755/10750:2-071 zo dňa 06. 03. 2012 (č. žiadosti 109_12/AK) týkajúce sa
zmien v štruktúre a opisoch študijných odborov, ktoré patria do podskupiny študijných odborov
1.1. učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy a neodporúča ho prijať v predloženej
podobe, ale odporúča ho prepracovať na základe návrhu uvedeného v prílohe k tomuto uzneseniu
takto:
a) upraviť názvy a číslovanie študijných odborov v štruktúre študijných odborov,
b) doplniť opis nového študijného odboru učiteľstvo odborných predmetov,
c) zjednotiť príbuznosť študijných odborov.
4.2 Zmena v opise študijného odboru 5.2.46. poľnohospodárska a lesnícka technika
(žiadosť č. 308_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., dekana Technickej fakulty SPU prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD. a vedúceho katedry
výrobnej techniky TF SPU prof. Ing. Štefana Mihinu, PhD. Rokovanie začalo rozpravou, v ktorej
najprv vystúpil na základe poverenia predsedu stálej PS I. Hyben a stručne zhodnotil predložené
zmeny v opise vrátane pripomienok, ktoré k návrhu predložila vo svojom stanovisku stála PS pre
OV 14 (príloha k bodu 4.2). V diskusii, ktorá nasledovala po úvodnej časti rozpravy zodpovedali
zástupcovia SPU na viaceré otázky členov AK a vyjadrili súhlas s doplnením návrhu zmeny
v opise o pripomienky stálej PS ako aj o pripomienky, ktoré vyplynuli z diskusie. Rozprava
skončila hlasovaním k uzneseniu. Z prítomných 16 členov AK 15 sa vyjadrilo za uznesenie
a jeden člen AK sa hlasovania zdržal.

Uznesenie 74.4.2
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona o vysokých školách posúdila návrh
MŠVVaŠ SR č. 2013-14002/43442:2-071 zo dňa 17. 9. 2013 (č. žiadosti 308_13/AK) na zmenu
v sústave študijných odborov a vyjadruje súhlas so zmenou opisu študijného odboru 5.2.46.
poľnohospodárska a lesnícka technika s týmito pripomienkami:
a) upraviť označenie jednotlivých súčastí opisu v súlade s § 50 ods. 5 platného zákona
o vysokých školách (ide o nesprávne uvedenie písmen c) až f)),
b) primerane skrátiť text v časti Príklady podobných študijných odborov pre prípady z Českej
republiky,
c) upraviť text jadra štúdia pre jednotlivé stupne tak, aby nekopíroval konkrétny študijný
program,
d) zjednotiť opis navrhovaného študijného odboru pre obidve formy štúdia (nie je potreba
samostatného opisu pre dennú formu štúdia a samostatného opisu pre externú formu štúdia).

K bodu 5
Do bodu neboli predložené žiadne podklady na rokovanie.
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K bodu 6
Uznesenie 74.6.1
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
uskutočňovať habilitačné konanie a vymenúvacie konanie takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 7
Uznesenie 74.7.1
Akreditačná komisia odsúhlasila v súlade s ustanovením v kritériu KHKV-A3 „Kritérií
používaných pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie
a konanie na vymenúvanie profesorov“ počty publikovaných vedeckých prác alebo výstupov
kategórie A v rámci minimálnej podmienky pre kritériá vysokej školy, resp. fakulty na získanie
titulu profesor špecificky pre jednotlivé študijné odbory takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 8
Uznesenie 74.8.1
Predseda Akreditačnej komisie ukladá všetkým členom AK v lehote do 10. januára 2014
predložiť do Sekretariátu AK elektronicky pripomienky a doplnenia k návrhu Správy o činnosti
AK pre vládu SR za roky 2012 a 2013, ktorý bol predmetom rokovania na 74. ZAK. Následne
tajomníčka AK zapracuje pripomienky a doplnenia do návrhu podľa usmernenia predsedu AK.
Finálnu verziu predmetnej správy zverejní Sekretariát AK v informačnom systéme AK najneskôr
päť pracovných dní pred začiatkom 75. ZAK.

K bodu 9
9. Spoločné rokovanie Akreditačnej komisie s rektormi vysokých škôl
Spoločné rokovanie Akreditačnej komisie so Slovenskou rektorskou konferenciou sa uskutočnilo
4. decembra 2013 v priestoroch Ekonomickej univerzity v čase od 16.00 h do 18.15 h. Na
spoločnom stretnutí sa zúčastnili rektori, resp. poverení zástupcovia 29 vysokých škôl a za
Akreditačnú komisiu bolo prítomných 16 členov a tajomníčka AK. Po privítaní zúčastnených
rokovanie pokračovalo vystúpením predsedu AK, Ľubora Fišeru. V prvej časti svojho vystúpenia
zhodnotil pracovné semináre, ktoré AK usporiadala od 18. 11. do 22. 11. 2013 v Žiline,
Bratislave a Košiciach pre zástupcov vysokých škôl. Pracovné semináre boli vyhodnotené ako
užitočný počin AK pre obidve strany. Na seminároch informovali nielen členovia AK
o akreditačných kritériách a postupoch pri komplexnej akreditácii, ale aj vysoké školy
poukazovali na viaceré nejasnosti v zneniach kritérií, ktoré je potrebné odstrániť, aby priebeh
nadchádzajúcich komplexných akreditácií bol čo najmenej zaťažujúci pre obidve strany. Ďalej
predseda informoval zástupcov vysokých škôl o určení impakt faktoru pre jednotlivé oblasti
výskumu, resp. pre skupiny študijných odborov v rámci atribútu výstupov pri hodnotení vedy
počas komplexnej akreditácie ako aj o schválení nového štatútu AK a novely nariadenia vlády o
AK. Na vystúpenie predsedu AK krátko reagoval prezident SRK Libor Vozár a vyzval rektorov
na diskusiu. Vo vzájomnej diskusii členovia AK odpovedali na viaceré otázky týkajúce sa
predkladania žiadostí, ale najmä spôsobu elektronického doručovania podkladov Akreditačnej
komisii. Podľa slov M. Bielikovej, bude úsilím AK pripraviť podmienky na elektronické
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zasielanie podkladov tak, aby nespôsobovali vysokým školám problémy. Diskutovalo sa aj
o problematike evidencie publikácií. Člen AK J. Šteňo v tejto súvislosti reagoval na nesúlad
hodnotenia, resp. kategorizácie publikácií podľa pravidiel AK na hodnotenie výskumu v rámci
komplexnej akreditácie a podľa smernice MŠVVaŠ SR o bibliografickej registrácii a
kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov, resp. Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.
456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie
umeleckej činnosti. Vo vystúpení uviedol, že zatiaľ čo Podrobné pravidlá AK sa zameriavajú na
hodnotenie kvality publikácie, resp. jej vedeckého významu z medzinárodného alebo národného
hľadiska, vyššie uvedená smernica, resp. vyhláška sa používa na kategorizáciu publikácií
z formálneho a administratívneho hľadiska. Tieto dva prístupy hodnotenia publikačných
výstupov sú natoľko rozdielne, že nie je možné urobiť ich "fúziu". Takýto stav určite nie je
vyhovujúci a do budúcnosti by bolo žiaduce tieto dva prístupy unifikovať.
V závere spoločného stretnutia bolo konštatované z obidvoch strán, že takéto stretnutia by sa mali
konať pravidelne každý rok.

K bodu 10
Rokovanie k tomuto bodu bolo preložené na 75. ZAK.

K bodu 11
11.1 Zmeny v stálych PS

Uznesenie 74.11.1
Akreditačná komisia v súlade so štatútom AK schválila zmeny v stálych pracovných skupinách
takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
11.2 Prehľad poskytovania vysokoškolského vzdelávania mimo sídla vysokej školy/fakulty –
vyhodnotenie poskytnutých informácii z vysokých škôl
Rokovanie k tomuto bodu bolo preložené na 75. ZAK.
11.3 Nevybavené žiadosti
Sekretariát Akreditačnej komisie zašle členom AK najneskôr do 20. 12. 2013 prehľad
nevybavených žiadostí pre prípravu hodnotiacich správ pracovných skupín na 75. ZAK.
Z diskusie, ktorá bola v rámci tohto bodu k odsúhlaseným vzorom hodnotiacich správ a stanovísk
vyplynulo nasledujúce uznesenie.

Uznesenie 74.11.2
Predseda Akreditačnej komisie ukladá predsedom stálych pracovných skupín predkladať na
rokovania AK hodnotiace správy (akreditácia študijných programov, spôsobilosť
nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na uskutočňovaní doktorandských študijných programov
na vysokých školách a spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na
vymenúvanie profesorov) a stanoviská (v prípade zmien oznámených vysokými školami)
v štruktúre, ktorá bola prijatá na 71. ZAK uznesením číslo 71.10.2 a je zverejnená na webovom
sídle AK.
11.4 Memorandum o spolupráci medzi ŠRVŠ a AK
Vzhľadom na neprítomnosť predsedníčky ŠRVŠ, ktorá sa ospravedlnila z neúčasti z pracovných
dôvodov, presúva sa rokovanie tohto bodu na 75. ZAK.
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11.5 Návrh plánu zasadnutí AK na rok 2014

Uznesenie 74.11.3
Akreditačná komisia prijala návrh plánu zasadnutí na rok 2014 takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
V závere zasadnutia na výzvu predsedu AK na predloženie ďalších podnetov v rámci bodu
Rozličné vystúpil predseda stálych pracovných skupín 18-1 a 18-2 J. Šteňo. Oboznámil
prítomných členov s listom ministra školstva SR (zaevidovaný v SAK 18. 11. 2013 pod č.
362_13/AK), v ktorom žiada, aby Akreditačná komisia zdôvodnila, na základe akých kritérií boli
určené ako renomované vydavateľstva Veda, Osveta a SAP v rámci oblasti výskumu 18.
lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy v prílohe č. 3 schválených Kritérií na
hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej
akreditácie činností vysokej školy. Po diskusii k problematike a viacerých návrhoch na riešenie
predmetnej veci Akreditačná komisia prijala nasledujúce uznesenie.

Uznesenie 74.11.4
Akreditačná komisia poveruje predsedu AK prerokovať s MŠVVaŠ SR možnosť vypustenia
vymenovaných troch vydavateľstiev z predmetnej časti prílohy 3 Kritérií na hodnotenie úrovne
výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie
činností vysokej školy. Výsledok rokovania oznámi predseda členom Akreditačnej komisie na
najbližšom zasadnutí.
Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK
Schválil: 20. 12. 2013

Ľubor F i š e r a , v . r .
predseda Akreditačnej komisie
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