Zápis
zo 75. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného 22. – 23. januára 2014 v Bratislave
Účasť
1. Členovia AK
prítomní:

ospravedlnení:

J. Beňa, M. Bieliková, I. Brezina, L. Čarný, M. Gbúrová, J. Holeček,
I. Hyben, J. Jarab, D. Ježová, M. Líška, J. Mihok, P. Moczo, G. Petrová,
R. Schronk, J. Škvarenina, J. Šteňo, M. Urban, J. Vilček.
Ľ. Fišera, J. Horváth, M. Pol.

2. Hostia
Dušan Čaplovič, minister školstva (MŠVVaŠ SR)
Štefan Chudoba, štátny tajomník MŠVVaŠ SR
Peter Plavčan, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR (SVŠ)
Jozef Jurkovič, riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania SVŠ
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)
3. Program
1. Otvorenie, kontrola uznesení.
1.1. Oboznámenie sa s Kritériami hodnotenia vnútorného systému zabezpečovania
kvality vysokoškolského vzdelávania –schválené ministrom školstva 3. decembra 2013
(tajomníčka AK)
1.2. Aplikácia novely nariadenia vlády č. 427/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa
nariadenie vlády SR č. 104/2004 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení neskorších
predpisov v činnosti AK - elektronické predkladanie žiadostí a príloh, zverejňovanie
žiadostí a príloh na webovom sídle AK (M. Bieliková, tajomníčka AK)
1.3. Diskusia o termíne „nový študijný program“ v súvislosti s predkladaním žiadostí
o akreditáciu študijných programov do komplexnej akreditácie (materiál do diskusie
zaslal AK odbor vysokoškolského vzdelávania SVŠ)
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 Žiadosť GR SVŠ č. 9_14/AK o prehodnotenie vyjadrenia Akreditačnej komisie zo 71.
zasadnutia (uznesenie č. 71.4.6) k návrhu na zmenu v sústave študijných odborov –
zmena opisu študijného odboru 3.1.6. politológia a názvu študijného odboru 3.1.8. teória
politiky (predkladá M. Gbúrová)
5. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. d) - organizačné zmeny
6. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 11 – zmena študijného programu
7. Správa o činnosti AK pre vládu SR v súlade s čl. 9 štatútu AK
(návrh predkladá podpredseda AK)
8. Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku – pokračovanie
rozpravy prerušenej na 73. ZAK
9. Memorandum o spolupráci medzi Akreditačnou komisiou a Študentskou radou vysokých
škôl

10. Rozličné
10.1 Zmeny v stálych PS a ustanovenie dočasnej PS (žiadosť č.11_14/AK)
10.2 Prehľad poskytovania vysokoškolského vzdelávania mimo sídla vysokej školy/fakulty –
vyhodnotenie poskytnutých informácií z vysokých škôl (predseda AK)
10.3 Nevybavené žiadosti
11.4 Iné

K bodu 1
V úvode zasadnutia podpredseda AK J. Jarab oznámil členom AK, že z dôvodu náhlej
hospitalizácie predsedu AK, bol poverený v súlade s čl. 2 ods. 2 platného Štatútu AK vedením
75. zasadnutia. Písomné poverenie vlastnoručne podpísané predsedom AK prečítala členom AK
tajomníčka AK a je prílohou tohto zápisu.
Následne podpredseda AK privítal prítomných členov a hostí a predniesol návrh programu na
odsúhlasenie. Vzhľadom na neprítomnosť predsedu AK bola informácia predsedu AK vypustená
z bodu 1, ďalej na návrh podpredsedu AK bol do pôvodne navrhnutého programu zaradený bod
1.3 a na návrh členky AK M. Gbúrovej aj bod 4.1. Na návrh člena AK J. Vilčeka bola na
rokovanie zaradená v rámci bodu 10.4 aj téma zaujatia stanoviska k odvysielanému príspevku
v RTVS dňa 3. januára 2014, v ktorom boli skreslene a jednostranne podané informácie
o problematike členstva AK v ENQA. S uvedenými doplneniami súhlasili všetci prítomní
členovia AK na zasadnutí v počte 18. Po odsúhlasení programu nasledovala kontrola uznesení,
ktorú vykonala tajomníčka AK. Bolo konštatované, že všetky uznesenia zo 74. ZAK s termínom
splnenia do 75. ZAK boli splnené. Akreditačná komisia bola počas celého zasadnutia uznášania
schopná, na rokovaní a počas hlasovaní k uzneseniam bola vždy prítomná nadpolovičná väčšina
členov AK.
1.1 Oboznámenie sa s Kritériami hodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality
vysokoškolského vzdelávania
Tajomníčka AK oznámila členom AK schválenie predmetných kritérií, ktoré navrhla AK na
svojom 71. ZAK (uznesenie č. 71.10.1) a po vyjadrení reprezentácie vysokých škôl ich 3.
decembra 2013 schválil minister školstva. Kritériá sú zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR
a z tohto zdroja sú k dispozícii členom AK a členom PS AK aj prostredníctvom webového sídla
AK www.akredkom.sk. Ďalej uviedla, že tieto kritériá sú posledné zo série kritérií, ktoré bude
AK používať pri hodnoteniach počas komplexných akreditácií na vysokých školách. V porovnaní
s predchádzajúcou komplexnou akreditáciou, ide o úplne novú aktivitu, ktorá bola zavedená do
pôsobnosti Akreditačnej komisie novelou zákona o vysokých školách účinnou od 1. 1. 2013. Pri
tvorbe kritérií sa vychádzalo z „Noriem a smerníc na zabezpečovanie kvality v Európskom
priestore vysokoškolského vzdelávania“, ktoré vydala ENQA v roku 2009.
1.2 Aplikácia novely nariadenia vlády č. 427/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie
vlády SR č. 104/2004 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov v činnosti
AK
Tajomníčka AK informovala členov AK o zmenách, ktoré do práce AK priniesla novela
nariadenia vlády č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii, účinná od 1. 1. 2014. Hlavnou zmenou
je plná elektronizácia komunikácie žiadateľov o akreditačné činnosti (vysoké školy a
nevysokoškolské inštitúcie) s AK. Všetky prílohy (podklady a formuláre) bude možné zasielať do
AK už len prostredníctvom webového sídla AK. Tajomníčka ďalej členov oboznámila so
všetkými prácami, ktoré bolo potrebné zo strany AK prostredníctvom Sekretariátu Akreditačnej
komisie vykonať, aby bolo možné hneď od 1. 1. 2014 postupovať v súlade s predmetnou novelou
nariadenia vlády o AK. Informáciu tajomníčky AK doplnila aj členka AK M. Bieliková, ktorá
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členom AK vysvetlila tvorbu vzorových formulárov, ktoré sú k dispozícii pre žiadateľov na
webovom sídle AK a ktoré budú vypĺňať žiadatelia. Potreba takýchto jednotných formulárov pre
jednotlivé akreditačné činností vyplynula z potrieb členov AK a členov PS AK a bude výhodou
pri zverejňovaní podkladov k žiadostiam pre verejnosť, ktorá sa v takto štruktúrovaných
podkladoch bude ľahko orientovať.
1.3 Diskusia o termíne „nový študijný program“ v súvislosti s predkladaním žiadostí
o akreditáciu študijných programov do komplexnej akreditácie
Materiál do tohto bodu pripravil a prezentoval členom AK riaditeľ odboru vysokoškolského
vzdelávania SVŠ MŠVVaŠ SR J. Jurkovič. K problematike chápania termínu „nový študijný
program“ vystúpili viacerí členovia AK (I. Hyben, M. Bieliková, J. Jarab, J. Vilček a M. Urban),
pričom vychádzali zo zákona o vysokých školách, ktorý v § 50 definuje atribúty študijného
programu a ak sa v niečom tieto atribúty zmenia (napr. štandardná dĺžka štúdia, názov študijného
programu, podstatná zmena učebného plánu) považuje sa takýto študijný program už za nový a je
potrebné nanovo vyhodnocovať plnenie príslušných kritérií. Vzhľadom na zmeny, ktoré priniesla
novela zákona o vysokých školách po 1. 1. 2013, by všetky študijné programy predkladané
z vysokých škôl na akreditáciu mali byť posudzované ako nové. Diskusiu k tejto problematike
uzavrel podpredseda AK s tým, že odbor vysokoškolského vzdelávania v najbližšom čase urobí
analýzu daného problému a vysoké školy bude informovať prostredníctvom usmernenia, ktoré
zverejní na webovom sídle MŠVVaŠ SR.
V rámci tohto bodu člen AK J. Šteňo vzniesol požiadavku na zástupcov MŠVVaŠ SR umožniť
urýchlené doplnenie zoznamu časopisov v systéme CREPČ (Centrálny register evidencie
publikačnej činnosti) o renomované časopisy z oblasti lekárskych vied, ktorý spravuje Centrum
vedecko-technických informácií SR a je v pôsobnosti MŠVVaŠ SR. Zástupca MŠVVaŠ SR J.
Jurkovič prisľúbil v tejto veci aktívnu pomoc a vyzval navrhovateľa na spoluprácu pri tvorbe
podmienok dopĺňania predmetného zoznamu časopisov v rámci CREPČ. AK k tomu prijala aj
nasledujúce uznesenie.

Uznesenie 75.1.1
Akreditačná komisia poveruje člena AK J. Šteňu zastupovaním AK v pracovnej skupine,
v prípade, že takúto vytvorí MŠVVaŠ SR na prípravu postupu dopĺňania zoznamu časopisov
v rámci systému CREPČ.
Časti rokovania sa zúčastnil aj minister školstva Dušan Čaplovič, ktorý vo svojom vystúpení
poďakoval členom Akreditačnej komisii za prácu v uplynulom roku 2013 a keďže v tomto roku
čaká Akreditačnú komisiu ako aj jej pracovné skupiny náročná práca na komplexných
akreditáciách 22 vysokých škôl, zaželal v novom roku všetkým členom veľa úspechov a zdravia
a vyzval členov k prísnosti a korektnosti pri tejto náročnej aktivite. Štátny tajomník MŠVVaŠ SR
Štefan Chudoba, ktorý sa tiež zasadnutia zúčastnil v prvý deň, informoval členov AK
o aktivitách, ktoré sa udiali od ostatného zasadnutia AK. S krátkymi príhovormi vystúpili aj
zástupcovia reprezentácie vysokých škôl R. Sivák za SRK, V. Smieško za RVŠ a D. Palaščák za
ŠRVŠ.

K bodu 2
Uznesenie 75.2.1
a) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy a podľa § 83
citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR priznať právo udeľovať absolventom príslušného
študijného programu zodpovedajúci akademický titul takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
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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. 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 MŠVVaŠ SR 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 MŠVVaŠ SR 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).

K bodu 3
Uznesenie 75.3.1
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 § 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 zamietnuť
žiadosť uskutočňovať tieto konania v príslušných študijných odboroch takto: (pozri prílohu
k uzneseniu).
c) Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
zabezpečila na požiadanie MŠVVaŠ SR 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 odboroch takto:
(pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 4
4.1 Žiadosť GR SVŠ č. 9_14/AK o prehodnotenie vyjadrenia Akreditačnej komisie zo 71.
zasadnutia (uznesenie č. 71.4.6) k návrhu na zmenu v sústave študijných odborov –
zmena názvu a opisu študijného odboru 3.1.6. politológia a názvu študijného odboru
3.1.8. teória politiky
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Predsedníčka stálej PS M. Gbúrová oboznámila členov AK s listom GR SVŠ, ktorým požiadal
Akreditačnú komisiu o prehodnotenie prijatého vyjadrenia k zmene opisu študijného odboru
3.1.6. politológia a názvu študijného odboru 3.1.8. teória politiky, ktoré bolo predmetom
rokovania na 71. zasadnutí AK a uznesením 71.4.6 bola navrhnutá zmena v predmetnom
študijnom odbore prijatá. Ako odôvodnenie požiadavky opätovného posúdenia predmetnej veci
GR SVŠ uviedol veľké množstvo pripomienok zásadného charakteru, ktoré prišli k návrhu. Ďalej
zhrnula priebeh a rozpravu zo 71. zasadnutia AK a pripomenula aj tú skutočnosť, že za
predmetné uznesenie hlasovalo všetkých 18 členov AK. V následnej diskusii členovia AK
zhodnotili dôvody na prehodnotenie vyjadrenia zo 71. zasadnutia k problematike zmien
v študijných odboroch politológia a teória politiky a zhodli sa v názore, že nie je dôvod na prijatie
iného uznesenia, ako to, čo bolo odsúhlasené na 71. ZAK s týmto odôvodnením: Široké spektrum
príbuzných odborov odboru politológia bolo v minulosti potrebné z dôvodu rozvoja študijného
odboru politológia, ako úplne nového študijného odboru. V súčasnosti takto široko ponímaná
príbuznosť študijných odborov nie je už žiaduca, pretože je už dostatok odborníkov, ktorí získali
vedecko-pedagogické tituly „docent“ alebo „profesor“ v tomto odbore. Rovnako vzhľadom na
obsah študijného odboru politológia už nie je možné príbuznosť akceptovať s takými odbormi,
ktoré sú svojou skladbou predmetov a zaradením do iných oblastí výskumu už veľmi vzdialené
študijnému odboru politológia, pričom vo svojich opisoch neuvádzajú politológiu ako príbuzný
odbor.

Uznesenie 75.4.1
Akreditačná komisia sa oboznámila s listom generálneho riaditeľa SVŠ a pripomienkami, ktoré
boli zaslané spolu s listom a konštatuje, že nenašla dôvod na zmenu už prijatého uznesenia 71.4.6
k návrhu na posúdenie zmien v opise študijného odboru 3.1.6. politológia a názvu študijného
odboru 3.1.8. teória politiky.

K bodu 5
Do tohto bodu neboli predložené žiadne podklady na rokovanie v stanovenej lehote.

K bodu 6
Uznesenie 75.6.1
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 75.7.1
Akreditačná komisia odsúhlasila Správu o činnosti za obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013
pre vládu Slovenskej republiky (pozri v prílohe k uzneseniu). Súčasne poveruje predsedu AK
predložiť túto správu neodkladne ministrovi školstva, ktorého prostredníctvom sa správa
predkladá vláde SR.

K bodu 8
Uznesenie 75.8.1
Vzhľadom na neprítomnosť predsedu AK a skutočnosť, že inovovaný materiál Identifikácia
špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku, bol členom AK zaslaný
navrhovateľom M. Urbanom tesne pred zasadnutím (21. 1. 2014), členovia AK odsúhlasili
presunutie rokovania k tomuto bodu na 76. zasadnutie AK.
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K bodu 9
Uznesenie 75.9.1
Vzhľadom na neprítomnosť predsedu AK sa podpísanie dokumentu Memorandum o spolupráci
medzi Akreditačnou komisiou a Študentskou radou vysokých škôl uskutoční na 76. zasadnutí
AK.

K bodu 10
10.1 Zmeny v stálych PS a ustanovenie dočasnej pracovnej skupiny

Uznesenie 75.10.1
Akreditačná komisia v súlade s čl. 6 ods. 6 platného štatútu AK schválila
a) zmeny v stálych pracovných skupinách takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
b) ustanovila dočasnú pracovnú skupinu (pozri prílohu k uzneseniu) na posúdenie žiadosti
č.11_14/AK, ktorou MŠVVaŠ SR požiadalo Akreditačnú komisiu o vyjadrenie sa k projektu
právnickej osoby Technologický inštitút A. Ruprechta, a.s., na udelenie štátneho súhlasu
pôsobiť ako súkromná vysoká škola s názvom Technologický inštitút A. Ruprechta so
sídlom v Šamoríne.
10.2 Prehľad poskytovania vysokoškolského vzdelávania mimo sídla vysokej školy/fakulty –
vyhodnotenie poskytnutých informácií z vysokých škôl
Rokovanie k tomuto bodu sa z dôvodu neprítomnosti predsedu AK prekladá na rokovanie 76.
ZAK.
10.3 Nevybavené žiadosti
Sekretariát Akreditačnej komisie zašle členom AK najneskôr do 15. 2. 2014 prehľad
nevybavených žiadostí na prípravu hodnotiacich správ PS na 76. ZAK.
10.4 Iné
Akreditačná komisia prerokovala v rámci tohto bodu nasledujúce témy a prijala k ním príslušné
uznesenia:
10.4a Návrh na doplnenie prílohy č. 2 a návrh na opravy v prílohe č. 3 Kritérií na hodnotenie
úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej
akreditácie činností vysokej školy (v skratke „Kritériá hodnotenia výskumu“)
Z poverenia predsedu AK tajomníčka AK informovala členov AK
 o potrebe doplnenia prílohy č. 2 Kritérií hodnotenia výskumu o novo schválené študijné
odbory, ktoré boli do Sústavy študijných odborov SR, ktorú spravuje MŠVVaŠ, pridané už po
nadobudnutí účinnosti predmetnej prílohy. Po krátkej diskusii bolo prijaté uznesenie
75.10.4a, písm. a)
 o návrhu na nevyhnutné opravy v prílohe č. 3 Kritérií hodnotenia výskumu, pretože sa v nej
vyskytujú chyby, ktoré sú buď závažného charakteru a menia pôvodne navrhnuté znenie AK
na nevykonateľné ustanovenie, alebo ide o preklepy, ktoré ak nebudú opravené a ponechajú
sa v súčasnom znení, môžu byť predmetom nedorozumení medzi hodnotenou vysokou školou
a AK.
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Uznesenie 75.10.4a
a) Akreditačná komisia, predkladá MŠVVaŠ SR v súlade s § 82 ods. 7. zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách návrh na doplnenie prílohy č. 2 Zoznam oblastí výskumu hodnotených
v rámci komplexnej akreditácie a im zodpovedajúcich študijných odborov Kritérií na
hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci
komplexnej akreditácie činností vysokej školy takto (pozri prílohu k uzneseniu):
b) Akreditačná komisia predkladá MŠVVaŠ SR návrh na opravy v prílohe č. 3 Podrobné
pravidlá hodnotenia pre jednotlivé oblastí výskumu Kritérií na hodnotenie úrovne
výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie
činností vysokej školy takto:
1. na str. 2 namiesto doterajšieho textu pri písmene B, uviesť tento text:
B - ak najmenej 1/6 výstupov riadne skončených doktorandov je v kategórii A
2. v oblastiach výskumu 18 a 20 (str. 57) nahradiť v názve I. slovo PROSTREDIA slovom
VÝSTUPOV.
3. na tej istej strane v časti Druh výstupu v prípade Kategórie B vypustiť v prvej zarážke na
konci vety celú zátvorku s obsahom a za slovom vydavateľstvách ukončiť vetu bodkou.
4. v podrobných pravidlách hodnotenia výskumu pre oblasť výskumu 16. informatické vedy,
automatizácia a komunikácie (str. 50) do hodnotenia atribútov výstupov, kategória B
doplniť do prvého bodu WOS tak, že jeho znenie bude "Článok v niektorom časopise zo
zoznamu WOS, Inspec alebo Scopus, pokiaľ nie je zaradený do kategórie A".
10.4b Časté otázky

Uznesenie 75.10.4b
Akreditačná komisia odsúhlasila návrhy odpovedí na otázky z vysokých škôl
a nevysokoškolských inštitúcií k procesu komplexných akreditácií a akreditačným kritériám.
Akreditačná komisia poveruje Sekretariát Akreditačnej komisie zverejniť odpovede na webovom
sídle AK.
10.4c Informácia o aktivitách AK na rok 2014 v rámci zastúpenia v medzinárodných
organizáciách ENQA, CEENQA, INQAAHE
Tajomníčka AK informovala o aktivitách, ktoré sú plánované v medzinárodných organizáciách
a členom AK bol predložený návrh na účasť zástupcov AK a SAK na týchto aktivitách.

Uznesenie 75.10.4c
Akreditačná komisia odsúhlasila účasť člena AK M. Pola a M. Slugeňovej, zamestnankyne
Sekretariátu AK, na týchto podujatiach: (pozri prílohu k uzneseniu).
10.4d Riešenie podnetov doručených Akreditačnej komisii a žiadosti z MŠVVaŠ SR

Uznesenie 75.10.4d
Akreditačná komisia k jednotlivým podnetom a žiadostiam prijala tieto postupy:
a) Skutočnosti uvádzané v podnetoch evidovaných pod č. 421_13/AK a týkajú sa
Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici overia priamo na vysokej škole členovia stálej PS pre
OV 7. právo a medzinárodne vzťahy a stálej PS pre OV 10. environmentalistika a ekológia
v priebehu 12. februára 2014 a o zisteniach budú informovať členov AK predsedovia vyššie
uvedených stálych PS na najbližšom zasadnutí.
b) Podnet na nedostatočné personálne zabezpečenie niektorých akreditovaných ŠP na Fakulte
masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (č. žiadosti 423_13/AK)
overí priamo na fakulte dočasná pracovná skupina v zložení: J. Jarab - predseda, G. Petrová –
člen AK, L. Čarný - člen AK, Ľ. Jančoková – členka PS pre OV 2 a I. Rusina - člen PS pre
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OV 2. O zisteniach bude členov AK informovať predseda dočasnej PS na najbližšom
zasadnutí.
c) Podnet na overenie poskytovania vysokoškolského štúdia v akreditovaných ŠP Dubnického
technologického inštitútu so sídlom v Dubnici nad Váhom (DTI) v Strážnici v Českej
republike (č. žiadosti 423_13/AK) preverovala predsedníčka stálej PS pre OV 1. pedagogické
vedy. Stanovisko DTI v danej veci bolo predložené na zasadnutí a bude poskytnuté subjektu,
ktorý podnet podal.
d) Stála PS pre OV 6. spoločenské a behaviorálne vedy pripraví v najbližšom čase podklady pre
zaslanie odpovede na list MŠVVaŠ SR (č. žiadosti 387_13/AK) týkajúci sa vyhodnocovania
praktickej prípravy študentov študijných programov sociálna práca prostredníctvom
odborných praxí.
e) Akreditačná komisia po vzhliadnutí príspevku verejnoprávnej televízie RTVS priamo na
zasadnutí, ktorý bol odvysielaný 3. januára 2014 počas Televíznych novín a týkal sa členstva
AK v ENQA vyhodnotila ho ako skreslenú a jednostrannú informáciu, ku ktorej je
nevyhnutné zaujať stanovisko. Na tento účel ustanovuje dočasnú pracovnú skupinu v zložení
Ľ. Fišera – predseda, J. Vilček – člen AK, J. Šteňo – člen AK, M. Urban – člen AK a R.
Schronk – člen AK, ktorá vypracuje návrh stanoviska AK k príspevku a po odsúhlasení
členmi AK bude stanovisko následne zverejnené na webovom sídle AK.
Na záver zasadnutia tajomníčka AK prezentovala členom AK finálnu verziu upravenej
štruktúry webového sídla AK. Členovia AK odsúhlasili novú verziu štruktúry webového
sídla.
Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK
So znením zápisu súhlasí

Jozef J a r a b
podpredseda Akreditačnej komisie,
poverený vedením zasadnutia

Zápis schválil dňa:

Ľubor F i š e r a
predseda Akreditačnej komisie
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