Zápis
zo 76. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného 2. – 4. apríla 2014 v Tatranských Zruboch
Účasť
1. Členovia AK
prítomní:
J. Beňa, M. Bieliková, I. Brezina, L. Čarný, Ľ. Fišera, 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.
ospravedlnení: J. Horváth, M. Pol.
2. Hostia
Dušan Čaplovič, minister školstva (MŠVVaŠ SR)
Peter Plavčan, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR (SVŠ)
Anna Čekanová, podpredsedníčka Rady vysokých škôl (RVŠ)
Dávid Palaščák, tajomník Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ)
Zuzana Brčáková, odbor vysokoškolského vzdelávania SVŠ
3. Program
1. Otvorenie, kontrola uznesení, informácie predsedu AK
2. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) a b) a § 83 ods. 8 a 9 - študijné programy
3. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. c) a § 83 ods. 8 a 9 – habilitačné konanie
a vymenúvacie konanie
4. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. d) - organizačné zmeny
4.1 Návrh na zmenu názvu Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
(č. žiadosti 45_14/AK)
5. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. f) – zmeny v sústave študijných odborov
5.1 Zmena opisu študijného odboru 2.1.30. orientálne jazyky a literatúry
(č. žiadosti 382_13/AK, predkladá J. Jarab)
5.2 Návrh na zaradenie nových študijných odborov do sústavy ŠO
 lesnícke technológie
 ekosystémové služby lesov
(č. žiadosti 401_13/AK, predkladá J. Vilček)
5.3 Zmenu opisu študijného odboru 5.2.45. konštrukcie a procesy výroby drevárskych
výrobkov (č. žiadosti 7_14/AK, predkladá J. Holeček)
5.4 Zmena opisu študijného odboru 5.2.57. kvalita produkcie
(č. žiadosti 369_13/AK, predkladá J. Holeček)
5.5 Zmena opisu študijného odboru 3.1.9. psychológia
(č. žiadosti 42_14/AK, predkladá M. Gbúrová)
5.6 Zmena opisu študijného odboru 2.1.37. muzikológia
(č. žiadosti 63_14/AK, predkladá J. Jarab)
5.7 Zmena opisu študijného odboru 5.2.50. výrobná technika
(č. žiadosti 369_13/AK, predkladá J. Mihok)
6. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. g) – overovanie splnenia kritérií
(č. žiadosti 3_14/AK, predkladajú predsedovia stálych PS)
7. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 11 – zmena študijného programu, resp.
zmena HKV
8. Činnosť AK podľa § 84 - komplexná akreditácia
8.1 Vyhodnotenie seminára uskutočneného pre členov stálych PS 20. 3. 2014
8.2 Návrhy na zriadenie dočasných PS pre jednotlivé vysoké školy
8.3 Zhrnutie výkladov k niektorým častiam kritérií

9. Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku – pokračovanie
rozpravy prerušenej na 73. ZAK (predkladá predseda AK, M. Urban - člen AK)
10. Memorandum o spolupráci medzi ŠRVŠ a AK (predkladá predseda AK)
11. Rozličné
11.1. Zmeny v stálych PS a zriadenie dočasných PS
 zmeny v stálych PS
 zriadenie dočasných PS (návrh na zmenu názvu Fakulty špeciálneho inžinierstva
ŽU, č. žiadosti 45_14/AK)
11.2 Prehľad poskytovania vysokoškolského vzdelávania mimo sídla vysokej školy/fakulty –
vyhodnotenie poskytnutých informácií z vysokých škôl (predkladá predseda AK)
11.3 Nevybavené žiadosti
11.4 Iné
 informácia o zahraničných aktivitách AK
 podnety z verejnosti a od iných subjektov

K bodu 1
Zasadnutie otvoril a viedol predseda AK. Po privítaní členov a hostí predseda predniesol návrh
programu, ktorý bol schválený s týmito zmenami:
 pôvodný bod 4.1, vyjadrenie sa k zriadeniu Právnickej fakulty KU, bol z programu
vypustený z dôvodu stiahnutia žiadosti rektorom vysokej školy a nahradený bol žiadosťou
Žilinskej univerzity v Žiline č. 45_14/AK o zmenu názvu fakulty špeciálneho inžinierstva,
 bod 5 bol doplnený o body 5.5 až 5.7.
Po odsúhlasení programu nasledovala kontrola uznesení. Tajomníčka AK konštatovala, že všetky
uznesenia sú splnené, vrátane uznesenia 70.8.1e, ktoré sa týkalo overenia dodržiavania plnenia
kritérií, za ktorých boli Vysokej škole Goethe Uni so sídlom v Bratislave akreditované študijné
programy pre jednotlivé fakulty pri jej vzniku. Overovanie uskutočnila dočasná PS 24. 2. 2014
pod vedením jej predsedu J. Horvátha. Z overovania bola vyhotovená správa, s ktorou členov AK
oboznámil v neprítomnosti jej predsedu člen PS I. Brezina. Vzhľadom na zistenia z overovania
bolo prijaté uznesenie 76.1.1.

Uznesenie 76.1.1
Akreditačná komisia poveruje dočasnú pracovnú skupinu ustanovenú na overenie dodržiavania
kritérií, za ktorých boli jednotlivým fakultám Vysokej škole Goethe Uni akreditované študijné
programy predložiť na 77. zasadnutie AK návrh opatrení vzhľadom na zistenia týkajúce sa najmä
personálneho zabezpečenia študijných programov.
Po kontrole uznesení predseda AK informoval členov o stretnutiach s ministrom školstva, ktoré
sa uskutočnili od ostatného zasadnutia. Predseda sa stretol v ministrom školstva v predmetnom
období trikrát. Na dvoch stretnutiach bol prítomný okrem predsedu AK aj člen AK J. Šteňo.
Predmetom rokovaní boli skutočnosti ohľadom evidencie publikačných výstupov v systémoch
CREPČ a CREUČ, ktoré spravuje CVTI ako aj diskusia k častiam správy o činnosti Akreditačnej
komisie za roky 2012 – 2013, ktorú AK predložila prostredníctvom ministra školstva vláde SR po
75. ZAK. V tejto súvislosti minister školstva zaslal AK aj písomnú žiadosť o úpravu príslušnej
časti správy a doplnenie zdrojov, z ktorých pri niektorých tvrdeniach uvedených v správe AK
vychádzala. V súvislosti s touto žiadosťou AK prijala uznesenie 76.1.2.

Uznesenie 76.1.2
Akreditačná komisia v súvislosti s požiadavkami uvedenými v liste ministra školstva Dušana
Čaploviča zo dňa 19. 3. 2014 č. 2014-2742/12949:2-15A0 a zaevidovaného SAK pod č.
89_14/AK dňa 31. 3. 2014 poveruje predsedu AK spolu s podpredsedom AK a členom AK
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M. Urbanom vypracovať v termíne do 15. 4. 2014 požadované doplnenie Správy o činnosti za
obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 pre vládu Slovenskej republiky.
Ďalej predseda AK informoval členov AK o pracovnej návšteve Akreditačnej komisie v Českej
republike, ktorá sa uskutočnila 26. 3. 2014 ako aj o obsahu rokovaní zo zástupcami AK ČR. Za
AK SR sa rokovania, okrem predsedu AK, zúčastnila aj tajomníčka AK Mária Holická. Za AK
ČR bola prítomná predsedníčka Vladimíra Dvořáková, podpredseda Jan Roda a tajomník Jiří
Smrčka. Predseda zhodnotil návštevu ako veľmi užitočnú. Okrem výmeny skúseností
v akreditačných postupoch v obidvoch krajinách, vyhodnotení činnosti tzv. pobočiek českých
vysokých škôl v SR a pobočiek slovenských vysokých škôl v ČR, dôležitým záverom stretnutia
bola dohoda o zorganizovaní ďalšieho, v poradí už tretieho spoločného rokovania AK ČR a AK
SR, ktoré by sa malo na jeseň tohto roka uskutočniť v SR.
Časti rokovania AK (3. 4. 2014) sa zúčastnil aj minister školstva Dušan Čaplovič, ktorý v úvode
svojho vystúpenia poďakoval členom AK za doterajšiu prácu vykonávanú v prospech zvyšovania
kvality vysokoškolského vzdelávania a keďže v tomto roku čaká Akreditačnú komisiu ako aj jej
pracovné skupiny náročná práca na komplexných akreditáciách 22 vysokých škôl, zaželal
všetkým členom veľa úspechov a zdravia a vyzval AK k prísnosti a korektnosti pri tejto náročnej
aktivite. V ďalšom vystúpení minister informoval členov AK o aktivitách, ktoré ministerstvo
riešilo v uplynulom období a týkali sa oblasti vysokých škôl a vysokoškolského vzdelávania. Za
všetky možno spomenúť informáciu o legislatívnom zámere k novému zákonu o vysokých
školách, pripravovaných zmenách v APVV, o príprave nového zákona o verejno-výskumných
inštitúciách, pripravovanom spoločnom stretnutí vlád SR a ČR koncom apríla 2014 v Skalici
alebo Bratislave, financovaní vysokých škôl a o skúsenostiach s organizáciou vysokoškolského
vzdelávania v krajinách, ktoré v ostatnom čase navštívil (Izrael, Poľsko). V závere svojho
vystúpenia poďakoval AK za aktivity, ktoré vykonáva v rámci kontaktov s inými akreditačnými
komisiami (ČR, Írsko) a odobril úsilie AK začať spoluprácu s akreditačnou agentúrou v Poľsku,
ako aj pripravované spoločné rokovanie s AK ČR. Minister informoval členov AK aj o návrhoch
na kandidátov na nových členov AK, ktoré boli zaslané oprávneným navrhovateľom (vysoké
školy, SAV, ústredné orgány štátnej správy), vzhľadom na skutočnosť, že k 1. 9. 2014 sa končí
funkčné obdobie siedmim členom AK. Po vystúpení ministra nasledovala ešte rozsiahla diskusia
s členmi AK. V rámci diskusie M. Urban oboznámil ministra s pripravovaným projektom AK
identifikácie špičkových tímov na slovenských vysokých školách. Minister vyjadril jednoznačnú
podporu pilotnému projektu AK pre identifikáciu špičkových tímov a požiadal predsedu AK, aby
mal k dispozícii podklady k predmetnému projektu čo najskôr, aby sa mohlo začať s rokovaniami
na ministerstve financií o primeranej finančnej podpore projektu.
Prítomní zástupcovia reprezentácie vysokých škôl A. Čekanová za RVŠ a D. Palaščák za ŠRVŠ
sa počas rokovania AK aktívne zapájali do diskusií, ktoré sa týkali problematiky aplikácie
akreditačných kritérií v nadchádzajúcej komplexnej akreditácii vysokých škôl.

K bodu 2
Uznesenie 76.2.1
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 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
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c)

d)

e)

f)

citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR zamietnuť žiadosť udeľovať absolventom
príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul takto: (pozri prílohu
k uzneseniu).
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 neprijali dostatočné
opatrenia na odstránenie nedostatkov a nezaručujú udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až
do najbližšej komplexnej akreditácie. Z uvedeného dôvodu Akreditačná komisia odporúča
MŠVVaŠ SR pozastaviť platnosť priznaných práv v študijných programoch takto: (pozri
prílohu k uzneseniu).
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).
Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
iniciovala akreditáciu študijných programov na vysokej škole a na základe zistení navrhuje
MŠVVaŠ SR pozastaviť platnosť priznaných práv v študijných programoch takto: (pozri
prílohu k uzneseniu).
Na základe informácie z Vysokej školy Danubius (žiadosť č 59_14/AK) so sídlom
v Sládkovičove Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 12 platného zákona o vysokých
školách iniciuje akreditáciu študijného programu 3. stupňa akreditovaného v študijnom
odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo vzhľadom na nedostatočné garantovanie
predmetného študijného programu.

K bodu 3
Uznesenie 76.3.1
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 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 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 Návrh na zmenu názvu Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
(č. žiadosti 45_14/AK)
Žiadosť uviedol predseda dočasnej PS J. Mihok, ktorý zhodnotil dôvody na predloženú zmenu
názvu ako opodstatnené a skonštatoval, že korešpondujú aj s cieľmi fakulty zameranými na
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budovanie komplexnej bezpečnosti spoločnosti, krízový manažment, ochranu osôb, majetku,
informácií a životného prostredia, zvyšovanie úrovne bezpečnosti kritickej infraštruktúry,
bezpečnej a ekologickej dopravnej cesty a dopravy. Navrhovaná zmena názvu fakulty nebude
mať vplyv na priznané práva v doteraz akreditovaných študijných programoch na súčasnej
fakulte.

Uznesenie 76.4.1
Akreditačná komisia posúdila podľa § 82 ods. 2 písm. d) platného zákona o vysokých školách
č. 131/2002 Z. z. žiadosť Žilinskej univerzity v Žiline (č. 45_14/AK) o zmenu názvu Fakulty
špeciálneho inžinierstva a vyjadruje súhlas s jej premenovaním na Fakultu bezpečnostného
inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.

K bodu 5
Akreditačnej komisii boli postúpené z MŠVVaŠ SR viaceré žiadosti na vyjadrenie sa k zmenám
v sústave študijných odborov, ktoré sa týkali buď zmien opisov jestvujúcich študijných odborov
alebo návrhov na zaradenie nových študijných odborov do sústavy študijných odborov. Členovia
AK ku každej žiadosti, ktorú predložili príslušní predsedovia PS, viedli diskusiu. V jej rámci boli
členovia zo strany predsedov oboznámení aj s pripomienkami, ktoré boli MŠVVaŠ SR zaslané
v súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. V závere diskusie AK
hlasovaním prijala nižšie uvedené uznesenia k príslušným žiadostiam.
5.1 Zmena v opise študijného odboru 2.1.30. orientálne jazyky a literatúry
(žiadosť č. 382_13/AK)

Uznesenie 76.5.1
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods.2 písm. f) zákona o vysokých školách posúdila návrh
MŠVVaŠ SR na zmenu v sústave študijných odborov, týkajúcu sa zmeny názvu a opisu
pôvodného študijného odboru 2.1.30. orientálne jazyky a literatúry a vyjadruje súhlas so zmenou
jeho názvu na názov 2.1.30. orientálne jazyky a kultúry ako aj s predloženými zmenami v opise.
5.2 Návrh na zaradenie nových študijných odborov
a) lesnícke technológie
b) ekosystémové služby lesov
(žiadosť č. 401_13/AK)

Uznesenie 76.5.2
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods.2 písm. f) zákona o vysokých školách posúdila návrh
MŠVVaŠ SR na zmenu v sústave študijných odborov a vyjadruje súhlas so zaradením nového
študijného odboru:
a) lesnícke technológie do sústavy študijných odborov do skupiny študijných odborov 6.
pôdohospodárske a veterinárske vedy, podskupiny študijných odborov 6.2. lesníctvo
s možnosťou štúdia v 1., 2. a 3. stupni. Do opisu nového študijného odboru Akreditačná
komisia odporúča zapracovať tieto pripomienky: (pozri prílohu k uzneseniu);
b) ekosystémové služby lesov do skupiny študijných odborov 6. pôdohospodárske
a veterinárske vedy, podskupiny študijných odborov 6.2. lesníctvo s možnosťou štúdia
v 3. stupni. Do opisu nového študijného odboru Akreditačná komisia odporúča
zapracovať tieto pripomienky AK (pozri prílohu k uzneseniu).

5

5.3 Zmena v opise študijného odboru
5.2.45. konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov
(žiadosť č. 7_14/AK)

Uznesenie 76.5.3
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods.2 písm. f) zákona o vysokých školách posúdila návrh
MŠVVaŠ SR na zmenu v sústave študijných odborov a vyjadruje súhlas s doplnením opisu
študijného odboru 5.2.45. konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov po zapracovaní
týchto pripomienok (pozri prílohu k uzneseniu).
5.4 Zmena v opise študijného odboru 5.2.57. kvalita produkcie
(žiadosť č. 369_13/AK)

Uznesenie 76.5.4
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods.2 písm. f) zákona o vysokých školách posúdila návrh na
zmenu v sústave študijných odborov a vyjadruje nesúhlas so zmenou opisu študijného odboru
5.2.57. kvalita produkcie, ktorý sa týka doplnenia príbuzných študijných odborov z týchto
dôvodov: (pozri prílohu k uzneseniu).
5.5 Zmena v opise študijného odboru 3.1.9. psychológia
(žiadosť č. 42_14/AK)

Uznesenie 76.5.5
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods.2 písm. f) zákona o vysokých školách posúdila návrh na
zmenu v sústave študijných odborov a vyjadruje súhlas s navrhnutou zmenou opisu študijného
odboru 3.1.9. psychológia po zapracovaní týchto pripomienok: (pozri prílohu k uzneseniu).
5.6 Zmena v opise študijného odboru 2.1.37. muzikológia
(žiadosť č. 63_14/AK)

Uznesenie 76.5.6
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods.2 písm. f) zákona o vysokých školách posúdila návrh na
zmenu v sústave študijných odborov a vyjadruje súhlas so zmenou opisu študijného odboru
2.1.37. muzikológia tak, ako bola predložená.
5.7 Zmena v opise študijného odboru 5.2.50. výrobná technika
(žiadosť č. 369_13/AK)

Uznesenie 76.5.7
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods.2 písm. f) zákona o vysokých školách posúdila návrh na
zmenu v sústave študijných odborov a vyjadruje súhlas so zmenou opisu a doplnením študijného
odboru 5.2.50. výrobná technika tak, ako bola predložená.

K bodu 6
Na základe listu MŠVVaŠ SR (žiadosť č. 3_14/AK) zo dňa 20. 12. 2013 a jeho dodatkov stále PS
overili splnenie kritérií na vymenúvacie konanie prijaté v súlade s § 12 ods. 1 písm. e) zákona na
12 vysokých školách v predmetných študijných odboroch. Výsledky overovaní predložili na
zasadnutí predsedovia príslušných stálych PS a AK následne prijala uznesenie 76.6.1.
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Uznesenie 76.6.1
a) Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. sa vyjadrila k
splneniu kritérií pre vymenúvacie konanie na príslušných vysokých školách v predmetných
študijných odboroch takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
b) V prípade študijného odboru 6.3.7. infekčné a parazitárne choroby zvierat na Univerzite
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, kde plnenie kritérií nebolo dodržané, navrhuje
pre predmetný študijný odbor v súlade s § 83 ods. 10 a ods. 11 vyššie citovaného zákona
o vysokých školách odňať práva na tri roky.

K bodu 7
Uznesenie 76.7.1
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 8
V úvode tohto bodu predseda AK oboznámil členov so žiadosťou č. 47_14/AK Katolíckej
univerzity v Ružomberku o predĺženie termínu na odovzdanie kompletných podkladov ku
komplexnej akreditácii do 31. 8. 2014 z dôvodu závažných personálnych a organizačných zmien
na univerzite a so žiadosťou č. 93_14/AK Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety v Bratislave, n. o. o úpravu termínu začatia komplexnej akreditácie. Po krátkej diskusii
členovia prijali uznesenie 76.8.1

Uznesenie 76.8.1
Posunutie termínov začiatku komplexnej akreditácie nemá oporu v platnom zákone o vysokých
školách č. 131/2002 Z. z., a preto Akreditačná komisia trvá na termínoch predloženia podkladov
do komplexnej akreditácie pre Katolícku univerzitu v Ružomberku a Vysokú školu
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o., tak ako sú ustanovené v pláne pre
komplexné akreditácie zo dňa 24. apríla 2013 (uznesenie č. 2m.6.1 z 2. mimoriadneho zasadnutia
AK v roku 2013) zverejnenom na webovom sídle AK. Vzhľadom na dôvody uvedené
v žiadostiach Akreditačná komisia môže akceptovať predloženie podkladov po termíne začiatku
komplexnej akreditácie.
8.1 Vyhodnotenie seminára uskutočneného pre členov stálych PS 20. 3. 2014
Predseda AK ako aj členovia stručne zhodnotili pracovný seminár, ktorý AK usporiadala pre
členov stálych PS pred blížiacou sa komplexnou akreditáciou. Členovia boli informovaní
o všetkých potrebných predpisoch, ktorými sa ich práca bude riadiť ako aj o kritériách, ktoré
budú uplatňovať pri hodnotení vysokých škôl v rámci akreditácie jednotlivých činností vysokých
škôl vrátane vyhodnocovania oblastí výskumu na jednotlivých fakultách. Členovia pracovných
skupín boli oboznámení s časovým harmonogramom prác, ktoré bude potrebné zrealizovať na
vysokých školách. V tejto súvislosti sa odporúča predsedom stálych PS zvolať zasadnutia, na
ktorých je potrebné rozdeliť členom PS úlohy v rámci procesov komplexnej akreditácie.
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8.2 Návrhy na zriadenie dočasných PS pre jednotlivé vysoké školy

Uznesenie 76.8.2
Akreditačná komisia v súlade s čl. 6 štatútu AK ustanovila pre koordináciu činnosti počas
komplexnej akreditácie vysokých škôl pre jednotlivé vysoké školy dočasné pracovné skupiny
takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
8.3 Zhrnutie výkladov k niektorým častiam kritérií
Akreditačná komisia sa zaoberala viacerými otázkami, ktoré jej boli zaslané z vysokých škôl
v súvislosti s nadchádzajúcou komplexnou akreditáciou či už listinne alebo prostredníctvom
mailovej pošty. Odpovede na otázky zverejní Akreditačná komisia na svojom webovom sídle
v čo najkratšom čase. V rámci tejto časti predseda AK predložil aj žiadosť Prešovskej univerzity
v Prešove (č. 57_14/AK) o usmernenie v prípade vykazovania hodnotenia výskumu za
pedagogické vedy na fakultách, ktoré majú akreditované študijné programy v učiteľských
študijných odboroch, ale pedagogicko-psychologický základ v študijných programoch
zabezpečuje iná fakulta v rámci tej istej vysokej školy. Vzhľadom na viaceré prístupy členov AK
k predloženej téme, bola v rámci zasadnutia ustanovená pracovná skupina v zložení G. Petrová,
M. Urban, L. Čarný, J. Jarab a P. Moczo, ktorá navrhla postup pre vykazovanie predmetného
hodnotenia výskumu na fakultách vysokých škôl. Členovia AK tento postup odsúhlasili formou
uznesenia 76.8.3 a bude záväzný pre všetky obdobné prípady na fakultách príslušných vysokých
škôl.

Uznesenie 76.8.3
V súlade s platnými Kritériami na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej
tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokých škôl (ďalej iba „hodnotenie
výskumu“) sa vysoká škola štandardne hodnotí v tých oblastiach výskumu, do ktorých sú
zaradené študijné odbory, v ktorých má/mala akreditované študijné programy. Z daného vyplýva,
že fakulty, na ktorých sú/boli akreditované študijné programy v učiteľských študijných odboroch
(s číslami odborov 1.1.1, 1.1.2 a 1.1.3), predkladajú aj hodnotenie výskumu za pedagogické vedy.
V praxi to znamená, že fakulta, ktorá má akreditované učiteľské študijné programy (bez ohľadu
na to, či ide o učiteľské alebo neučiteľské pracoviská), zaradí do predmetnej oblasti výskumu
akademických zamestnancov, ktorí ich zabezpečujú a za týchto akademických zamestnancov
bude vykazovať za všetky atribúty (výstupy, prostredie a ocenenie) príslušné hodnotenia.
V prípade atribútu výstupov predložia akademickí zamestnanci najmenej 50 % výstupov
týkajúcich sa odborovej didaktiky (výstupy pojednávajúce o spôsobe výučby predmetu
kombinácie) a zvyšok budú tvoriť výstupy dosiahnuté z odboru, pod ktorý sa predmet zaraďuje.
Súčasne je potrebné dodržať podmienku, že jeden akademický zamestnanec môže byť zaradený
na fakulte len v jednej oblasti výskumu.

K bodu 9
Uznesenie 76.9.1
a) Akreditačná komisia po rozsiahlej diskusii odsúhlasila pilotný projekt Identifikácia
špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku a ukladá predkladateľovi projektu
M. Urbanovi v spolupráci s členmi dočasnej pracovnej skupiny zapracovať pripomienky
z diskusie. Finálna verzia projektu bude zverejnená na webovom sídle AK v časti
„Aktuality“.
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b) Akreditačná komisia poveruje predsedu AK predložiť projekt uvedený v písmene a) tohto
uznesenia ministrovi školstva so žiadosťou o pridelenie finančných prostriedkov na jeho
realizáciu ako aj na realizáciu jeho výsledkov.

K bodu 10
Uznesenie 76.10.1
Vzhľadom na neprítomnosť predsedníčky Rady vysokých škôl K. Stolárikovej oficiálne
podpísanie dokumentu Memorandum o spolupráci medzi Akreditačnou komisiou
a Študentskou radou vysokých škôl sa uskutoční na MŠVVaŠ SR v termíne, ktorý bude určený
po vzájomnej dohode obidvoch zúčastnených strán.

K bodu 11
11.1 Zmeny v stálych PS a ustanovenie dočasnej pracovnej skupiny

Uznesenie 76.11.1
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 na posúdenie žiadosti č. 45_14/AK Žilinskej univerzity
v Žiline na zmenu názvu Fakulty špeciálneho inžinierstva (pozri prílohu k uzneseniu).
11.2 Prehľad poskytovania vysokoškolského vzdelávania mimo sídla vysokej školy/fakulty –
vyhodnotenie poskytnutých informácií z vysokých škôl
Predseda AK oboznámil členov AK s vývojom poklesu poskytovania vysokoškolského
vzdelávania mimo sídla vysokých škôl. Určitú úlohu v tomto zohrala aj AK, ktorá sa pravidelne
tejto problematike venuje. Na základe výzvy z októbra a septembra 2013, predložili dotknuté
vysoké školy prehľady poskytovania vysokoškolského vzdelávania mimo svojho sídla.
Z prehľadu zaslaných informácií (pozri prílohu k bodu 11. 2) vyplýva, že väčšina vysokých škôl
poskytuje vysokoškolské vzdelávanie mimo svojho sídla v akreditovaných študijných
programoch a AK sa k ním vyjadrovala. Z uvedeného prehľadu dve vysoké školy naďalej
poskytujú plné vysokoškolské vzdelávanie v študijných programoch, na ktoré majú priznané
práva, avšak AK nevyslovila súhlas na túto aktivitu mimo sídla vysokej školy, resp. fakulty.
Vzhľadom aj na podnet zaslaný z MŠVVaŠ SR (č. 17_14/AK), v ktorom pisateľ upozorňuje na
uskutočňovanie, zabezpečovanie aj poskytovanie akreditovaných študijných programov
Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave aj v Českej republike, rovnako je
k dispozícii aj informácia o poskytovaní študijných programov aj na pracovisku v Žiline, prijala
AK nasledujúce uznesenie.

Uznesenie 76.11.2
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 12 platného zákona o vysokých školách
a) iniciuje akreditáciu študijných programov právo 1. a 2. stupňa na Fakulte práva a študijných
programov 1. a 2. stupňa ekonomika a manažment podniku na Fakulte ekonomického
podnikania Paneurópskej vysokej školy so sídlom v Bratislave,
b) vyzýva Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy so sídlom v Bratislave na
predloženie podkladov na overenie spôsobilosti uskutočňovať akreditované študijné programy aj
mimo sídla vysokej školy v tzv. informačno-konzultačných strediskách.
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11.3 Nevybavené žiadosti
Sekretariát Akreditačnej komisie zašle členom AK najneskôr do 16. 4. 2014 prehľad
nevybavených žiadostí na prípravu hodnotiacich správ PS na 77. ZAK.
11.4 Iné
 informácia o zahraničných aktivitách AK
V neprítomnosti člena AK M. Pola informovala v tejto časti M. Slugeňová o návšteve írskej
akreditačnej agentúry Quality and Qualification Ireland (QQI) uskutočnenej v dňoch 2. – 5. 3.
2014, ktorá priniesla pozoruhodné závery. Akreditačná komisia vyhodnotila návštevu ako veľmi
prospešnú a bude sa usilovať, aby ponuku zo strany QQI o odbornej pomoci využila. Pri tejto
príležitosti predseda AK oznámil členom zmenu v zastupovaní AK v ENQA. Namiesto
doterajšieho člena AK M. Pola, ktorý sa stal 1. 4. 2014 dekanom Filozofickej fakulty
Masarykovej univerzity v Brne, bude AK v ENQA zastupovať okrem predsedu AK aj člen AK
Jaroslav Holeček. S návrhom súhlasili všetci prítomní členovia AK.
 podnety z verejnosti a od iných subjektov
Predseda oboznámil členov AK s listom GR SVŠ č. 90_14/AK, ktorým zaslal na vedomie
prehľady o počte záverečných prác z Centrálneho registra záverečných prác pripadajúcich za rok
na jedného zamestnanca, resp. školiteľa pre potreby využitia počas komplexnej akreditácie pri
vyhodnocovaní plnenia kritéria KSP-A4 na uvedených vysokých školách.
Predseda AK oboznámil členov AK s listom ministra školstva č. 2014-2206/11608:2-sekr. zo dňa
7. 3. 2014 týkajúcim sa problematiky posudzovania odbornej praxe AK v rámci akreditácie
študijných programov. Vzhľadom na požiadavku uvedenú v závere listu, Akreditačná komisia
poveruje členov AK M. Gbúrovú, G. Petrovú a J. Šteňu vypracovaním návrhu riešenia tejto
otázky v rozsahu právomoci Akreditačnej komisie.

Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK
Zápis schválil dňa:

Ľubor F i š e r a
predseda Akreditačnej komisie
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