
Zápis 
zo 77. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 

konaného 28. – 29. mája 2014 v Bratislave  

Účasť 

 

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

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

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

2. Hostia  

Viktor Smieško, predseda Rady vysokých škôl (RVŠ) 

Peter Plavčan, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR (SVŠ) 

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. e) – štátny súhlas 

4.1 Návrh na udelenie štátneho súhlasu právnickej osobe, ktorá chce pôsobiť ako súkromná 

vysoká škola s názvom Technologický inštitút A. Ruprechta so sídlom v Šamoríne 

(žiadosť č. 11_14/AK, návrh predkladá predseda dočasnej PS J. Mihok) 

5. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. f) – zmeny v sústave študijných odborov 

5.1 Zmena v sústave študijných odborov - návrh na zmenu názvu ŠO 3.3.3. ekonomická 

teória (žiadosť č. 8_14/AK, predkladá J. Horváth) 

5.2 Zmena v sústave študijných odborov - návrh na zmeny v učiteľských ŠO vrátane zmien 

opisov (žiadosť č. 12_14/AK, predkladá G. Petrová) 

5.3 Zmena opisu v ŠO 5.2.59. doprava, 5.2.60. poštové technológie, 8.2.1. dopravné služby, 

8.2.2. poštové služby (žiadosť č. 62_14/AK, predkladá M. Líška) 

5.4 Zmena opisu v ŠO 5.1.7. aplikovaná mechanika (žiadosť č. 369_13/AK, predkladá I. 

Hyben) 

5.5 Zmena opisu v ŠO 4.2.4. genetika (žiadosť č. 91_14/AK, predkladá J. Vilček) 

5.6 Zmena opisu v ŠO 2.2.2. tanečné umenie (žiadosť č. 119_14/AK, predkladá L. Čarný) 

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

(žiadosť č. 106_14/AK, predkladajú predsedovia stálych PS) 

7. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 12 – zmena študijného programu, resp.  

zmena HKV 

8. Činnosť AK podľa § 84 - komplexná akreditácia 

8.1 Harmonogram návštev vysokých škôl 

8.2 Iné 

9. Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku – časový 

harmonogram prác (predkladá predseda AK, M. Urban - člen AK) 

10. Rozličné 

10.1 Zmeny v stálych PS  

10.2 Nevybavené žiadosti 

10.3 Iné  
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K bodu 1  
Zasadnutie otvoril a viedol predseda AK. Po privítaní členov a hostí predseda predniesol návrh 

programu. V rámci diskusie k návrhu programu J. Mihok oznámil presunutie rokovania k bodu 

4.1 na 78. ZAK a L. Čarný navrhol doplnenie bodu 5.6 v rámci bodu 5. Tieto návrhy boli členmi 

AK akceptované a program bol odsúhlasený všetkými prítomnými členmi na hlasovaní v počte 

20. Po odsúhlasení programu nasledovala kontrola uznesení. Tajomníčka AK konštatovala, že 

všetky uznesenia zo 76. ZAK boli splnené. K splneniu uznesenia 76.1.1 uviedol doplňujúce 

informácie J. Horváth. Členov AK oboznámil so stanoviskom a závermi dočasnej pracovnej 

skupiny, ktorá uskutočnila návštevu Vysokej školy Goethe Uni so sídlom v Bratislave. 

K stanovisku PS nasledovala diskusia a vzhľadom na zistenia z overovania bolo prijaté 

nasledujúce uznesenie.  

 

Uznesenie 77.1.1 
Akreditačná komisia v súlade s § 83 ods. 12 platného zákona o vysokých školách č. 131/2002  

Z. z. iniciuje na jednotlivých fakultách Vysokej školy Goethe Uni so sídlom v Bratislave 

akreditáciu študijných programov prvého a druhého stupňa takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

V závere bodu 1 predseda AK informoval členov o stretnutiach s ministrom školstva, ktoré sa 

uskutočnili od ostatného zasadnutia a podpredseda AK J. Jarab oznámil členom AK, že 

v súvislosti s jeho poverením funkciou rektora na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa dňom  

31. mája 2014 vzdáva funkcie podpredsedu Akreditačnej komisie. Za možného nového 

podpredsedu AK členovia AK odobrili J. Šteňu a poverili predsedu AK s týmto návrhom 

oboznámiť ministra školstva D. Čaploviča. 

 

K bodu 2 
Pred rokovaním k študijným programom si členovia AK objasnili spôsob hlasovania 

v pracovných skupinách v súvislosti so znením prvej vety ods. 3 čl. 7 Štatútu AK schváleného 

uznesením vlády SR 20. 11. 2013 č. 673. Výsledkom diskusie je záver, že predsedovia PS 

(stálych i dočasných) prijímajú uznesenia na svojich zasadnutiach obdobne ako je to ustanovené 

v čl. 5 vyššie uvedeného štatútu AK na prijímanie uznesení na zasadnutiach AK: PS je 

uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov PS a na prijatie platného 

uznesenia na zasadnutí je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov PS.  

Uznesenie 77.2.1 
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). 

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 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 a priznať právo takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 
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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). 

e) 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 neprijali dostatočné 

opatrenia na odstránenie nedostatkov a nezaručujú udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až 

do najbližšej komplexnej akreditácie. Z uvedeného dôvodu Akreditačná komisia odporúča 

MŠVVaŠ SR odňať právo v študijných programoch takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

f) 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). 

g) Akreditačná komisia sa zaoberala pripomienkami Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 

v Nitre (SPU) zaslané MŠVVaŠ SR, ktoré boli v súlade s § 82 ods. 8 platného zákona 

o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. doručené AK (žiadosť č. 86_14/AK)  na prijatie nového 

vyjadrenia alebo dopracovanie odôvodnenia vyjadrenia prijatého na 75. ZAK. Akreditačná 

komisia po preskúmaní pripomienok konštatuje, že SPU v ich rámci predložila nových 

spolugarantov, čím aj potvrdila závery pôvodného vyjadrenia AK, t. j. pôvodní spolugaranti 

nespĺňali kritérium KSP A6. Z uvedeného dôvodu AK potvrdzuje svoje vyjadrenie zo 75. 

ZAK (príloha k uzneseniu č. 75.2.1/a-d) a považuje ho za dostatočne odôvodnené (pozri 

prílohu k uzneseniu).  

 

K bodu 3 

Uznesenie 77.3.1 
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 
Rokovanie sa presúva na 78. ZAK. 

 

K bodu 5 
Akreditačnej komisii boli postúpené z MŠVVaŠ SR viaceré žiadosti na vyjadrenie sa k zmenám 

v sústave študijných odborov, ktoré sa týkali zmien opisov jestvujúcich študijných odborov. 

Členovia AK ku každej žiadosti diskutovali a v rámci diskusie boli oboznámení aj 

s pripomienkami, ktoré boli MŠVVaŠ SR zaslané v súlade s § 50 ods. 6 platného zákona 
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o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. V závere diskusie AK hlasovaním prijala nižšie uvedené 

uznesenia k príslušným žiadostiam.  

 

5.1 Návrh na zmenu názvu ŠO 3.3.3. ekonomická teória  

(žiadosť č. 8_14/AK) 

 

Uznesenie 77.5.1 
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona o vysokých školách posúdila návrh 

MŠVVaŠ SR na zmenu v sústave študijných odborov. Akreditačná komisia vyjadruje nesúhlas 

so zmenou názvu študijného odboru 3.3.3. ekonomická teória na názov ekonómia s odôvodnením 

uvedeným v prílohe k uzneseniu. 

 

5.2 Návrh na zmeny v učiteľských ŠO vrátane zmien opisov 

(žiadosť č. 12_14/AK) 

Uznesenie 77.5.2 
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona o vysokých školách posúdila návrh 

MŠVVaŠ SR na zmenu v sústave študijných odborov, týkajúcu sa zmien v opisoch študijných 

odborov spadajúcich do skupiny študijných odborov 1. výchova a vzdelávanie a podskupiny 

študijných odborov 1.1. učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy ako aj ich štruktúry. 

Akreditačná komisia sa stotožňuje s pripomienkami zaslanými MŠVVaŠ SR a vzhľadom na 

termíny podávania žiadostí o komplexnú akreditáciu vysokých škôl neodporúča v súčasnosti 

zmeny v platných opisoch a to aj z dôvodu, že je potrebné prepracovať štruktúru navrhovaných 

študijných odborov: majster odbornej výchovy, učiteľstvo odborných predmetov vo vzťahu k   

profilu absolventa a kreditovým záťažiam.  

 

5.3 Zmena opisu v ŠO 5.2.59. doprava, 5.2.60. poštové technológie, 8.2.1. dopravné služby, 

8.2.2. poštové služby  
(žiadosť č. 62_14/AK) 

 

Uznesenie 77.5.3 
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 

študijných odborov 5.2.59. doprava, 5.2.60. poštové technológie, 8.2.1. dopravné služby, 8.2.2. 

poštové služby tak ako boli predložené žiadateľom.  

Akreditačná komisia odporúča MŠVVaŠ SR, aby žiadateľ doplnil vyjadrenia k rozdielom medzi 

príbuznými odbormi pri opisoch študijných odborov 5.2.69, 5.2.60 a 8.2.1 tak, aby vyjadrenia 

zodpovedali navrhnutým zmenám a odstránil formálne nepresnosti týkajúce sa označenia 

príslušných písmen označujúcich štruktúru textu v  študijných odboroch 5.2.59 a 5.2.60.  

 

5.4 Zmena opisu v ŠO 5.1.7. aplikovaná mechanika  

(žiadosť č. 369_13/AK) 

 

Uznesenie 77.5.4 
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona o vysokých školách posúdila návrh na 

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

5.1.7. aplikovaná mechanika o doplnenie príbuzných študijných odborov tak, ako uvádza 

navrhovateľ.  
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5.5 Zmena opisu v ŠO 4.2.4. genetika 

(žiadosť č. 91_14/AK) 

Uznesenie 77.5.5 
Po rozsiahlej diskusii Akreditačná komisia akceptovala návrh predsedu PS J. Vilčeka stiahnuť 

z rokovania vyjadrenie stálej PS k zmene opisu študijného odboru 4.2.4. genetika. Pracovná 

skupina predloží nové vyjadrenie na 78. ZAK. 

 

5.6 Zmena opisu v ŠO 2.2.2. tanečné umenie 
(žiadosť č. 119_14/AK) 

 

Uznesenie 77.5.6 
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 

2.2.2. tanečné umenie  po zapracovaní pripomienok uvedených v prílohe k uzneseniu.   

 

K bodu 6 
Na základe listu MŠVVaŠ SR (žiadosť č. 106_14/AK) zo dňa 8. 4. 2014 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 77.6.1. 

 

Uznesenie 77.6.1 
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 3.4.7. trestné právo na Paneurópskej vysokej škole, Fakulte práva  

so sídlom v Bratislave, 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 77.7.1 
a) 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 a akceptuje navrhnuté zmeny takto: 

(pozri prílohu k uzneseniu). 

b) Akreditačná komisia posúdila v súlade s § 83 ods. 12 platného zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách zmeny oznámené nevysokoškolskou inštitúciou v podieľaní sa na 

uskutočňovaní doktorandského študijného programu s príslušnou vysokou školou a neakceptuje 

navrhnutú zmenu v prípade nového spolugaranta: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

K bodu 8 
 

8.1 Harmonogram návštev vysokých škôl 

 

Vzhľadom na blížiace sa termíny predkladania podkladov k žiadostiam o komplexnú akreditáciu 

M. Bieliková a tajomníčka AK informovali členov AK o pripravenosti informačného systému 
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AK na prijímanie žiadostí a podkladov. Vysoké školy od platnosti novely nariadenia vlády o AK 

č. 427/201 majú k dispozícii na webovom sídle AK vzory formulárov ako aj usmernenia pre 

podávanie žiadosti pre jednotlivé akreditačné činnosti. Od konca januára je k dispozícii na 

stiahnutie zip-súbor s adresárovou štruktúrou a prázdnymi formulármi pripravenými na vyplnenie 

zohľadňujúci organizačné usporiadanie tej - ktorej vysokej školy. Pre potreby overenia správnosti 

vyplnenia adresárovej štruktúry bola zavedená aj možnosť testovania podkladov pre vysoké 

školy. Podľa aktuálnej informácie M. Bielikovej na zasadnutí vysoké školy túto možnosť 

využívajú. Navrhnutý systém AK pre potreby akreditácie reaguje na požiadavky vysokých škôl 

efektívne komunikovať a zároveň je pomôckou pre rýchle orientovanie sa v množstve 

a rozmanitosti podkladov nielen členov AK a PS AK, ale aj verejnosti, ktorá bude mať tieto 

podklady k dispozícii. V prípade, že vysoké školy dodržia adresárovú štruktúru, bude možné 

z podkladov generovať na vyžiadanie konkrétne údaje či už o počtoch študentov, o personálnom 

zabezpečení, o garantovaní na jednotlivých vysokých školách a pod. 

Z tohto pohľadu je preto nevyhnuté, aby všetky podklady vysokých škôl v rámci komplexnej 

akreditácie prešli procesom validovania bez chýb.  

 

Uznesenie 77.8.1 
Členom AK bol predložený návrh harmonogramu návštev vysokých škôl podľa mesiacov. 

Členovia AK na základe tohto prehľadu pošlú do SAK hneď po skončení 77. ZAK informácie 

o prípadných zmenách v návrhu vzhľadom na svoje pracovné povinnosti. SAK následne pripraví 

do 78. ZAK podrobný harmonogram návštev pre jednotlivé vysoké školy.  

 

8.2 Iné 

 

V rámci bodu 8.2 Akreditačná komisia sa zaoberala anonymným podnetom z verejnosti, 

v ktorom bolo poukázané, že kým habilitačné konania a vymenúvacie konania realizované 

v rámci vysokých škôl v SR sú podrobované overovaním zo strany AK, získavanie titulov docent 

a profesor napr. v Českej republike už takémuto procesu nepodlieha. Podnet preto smeroval 

k AK, aby si tieto veci overovala počas komplexných akreditácií najmä v súvislosti 

s garantovaním študijných programov a habilitačných a inauguračných konaní.  

 

Následne členovia AK diskutovali aj o ustanovení uvedenom v kritériu KSP-A6, ktoré sa týka 

pracovného úväzku garanta vo výške 69 hodín v rámci vysokých škôl a prijali nasledujúci záver.   

Uznesenie 77.8.2 
Akreditačná komisia pri posudzovaní spôsobilosti garantovať akreditačné činnosti bude do 

stanoveného limitu 69 hodín v rámci vysokých škôl rátať aj pôsobenia garanta, resp. 

spolugarantov aj na zahraničných vysokých školách, nielen v SR. 

 

K bodu 9 

Uznesenie 77.9.1 
 Akreditačná komisia odsúhlasila časový harmonogram (pozri prílohu k uzneseniu) prác týkajúci 

sa projektu Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku. 
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K bodu 10 
 

10.1 Zmeny v stálych PS a ustanovenie dočasnej pracovnej skupiny 

 

Uznesenie 77.10.1 
Akreditačná komisia v súlade s čl. 6 ods. 6 platného štatútu AK  

a) schválila zmeny v  stálych pracovných skupinách takto: (pozri prílohu k uzneseniu).  

b) ustanovila dočasnú pracovnú skupinu na posúdenie žiadosti č. 171_14/AK MŠVVaŠ SR, 

o vyjadrenie sa k projektu právnickej osoby COGNOS Slovakia, s.r.o., na pôsobenie ako 

súkromná vysoká škola s názvom Vysoká škola ekonómie a podnikania so sídlom v  Banskej 

Bystrici (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

10.2 Nevybavené žiadosti 

 

Sekretariát Akreditačnej komisie zašle členom AK najneskôr do 13. 6. 2014 prehľad 

nevybavených žiadostí na prípravu hodnotiacich správ PS na 78. ZAK. 

 

10.3 Iné 

Uznesenie 77.10.2 
Akreditačná komisia odsúhlasila požiadavku ENQA (č. žiadosti 145_14/AK) na zaslanie 

hlavných výziev na najbližších päť rokov (pozri prílohu k uzneseniu) v termíne do 28. 5. 2014. 

Odoslaním odsúhlasených výziev do ENQA prostredníctvom elektronickej pošty bol počas 

zasadnutia poverený člen AK M. Pol.  

 

Uznesenie 77.10.3 
Akreditačná komisia sa zaoberala listom riaditeľky Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní 

Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR (žiadosť č. 136_14/AK), v ktorom žiada do budúcnosti o 

súčinnosť AK pri posudzovaní odbornej kvalifikácie učiteľa vo funkcii profesor. Pôjde 

o posudzovanie žiadostí VŠ - pedagógov, ktorí sa uchádzajú o pôsobenie na vysokých školách 

v SR, avšak ich proces získania titulu profesor, resp. docent bol vzhľadom na právne predpisy 

krajiny, kde získali tieto vedecko-pedagogické, resp. umelecko-pedagogické tituly, iný 

v porovnaní s  postupom v  SR. Akreditačná komisia víta tento postup a bude prostredníctvom 

svojich stálych PS zabezpečovať vyjadrenie k predmetným žiadostiam.  

 

Uznesenie 77.10.4 
Akreditačná komisia sa oboznámila s listom ministra školstva Dušana Čaploviča zo dňa 15. 5. 

2014 č. 2014-2724/22512:4-15A0 zaevidovaného SAK pod č. 163_14/AK dňa 21. 5. 2014 a 

poveruje predsedu AK vypracovaním zmeny k Správe o činnosti za obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 

12. 2013 pre vládu Slovenskej republiky. Doplnenie správy bude v súlade s obsahom listu zo dňa 

25. 4. 2014, ktorý  predseda AK zaslal ministrovi školstva. Ako termín zmeny sa uvedie dátum 

77. ZAK.   

 

Počas zasadnutia 

a) boli členovia AK informovaní o zverejnení oznamu na webovom sídle MŠVVaŠ SR o oprave 

chýb v Kritériách na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej 

činností v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy a o zmenách, ktoré sa viažu na 

nový výnos MF č. 55/2014 Z. z,. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy,  
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b) ďalej im bol predložený, pre potreby využitia počas komplexnej akreditácie, materiál 

Informácie k akreditáciám ŠP po 1. 1. 2013 (zverejnený tiež na webovom sídle MŠVVaŠ SR).   

 

Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK 

 

 

Zápis schválil dňa:  Ľubor F i š e r a  

predseda Akreditačnej komisie 


