
Zápis 
zo 78. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 

konaného 30. júna – 1. júla 2014 v Spišskom Podhradí, časť Spišská Kapitula 10 

Účasť 

 

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

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

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

ospravedlnení: J. Beňa, J. Horváth. 

2. Hostia  

Rudolf Kropil, prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK)  

Anna Čekanová, podpredseda Rady vysokých škôl (RVŠ), 

Dávid Palaščák, zástupca Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ), 

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, predkladá 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 opisu ŠO  5.2.39. hutníctvo a 

návrh na začlenenie ŠO 5.2.40. hutníctvo kovov do ŠO 5.2.39 (žiadosť č. 118_14/AK, 

predkladá M. Líška) 

5.2 Zmena opisu v ŠO 4.2.4. genetika – prerušené na 77. ZAK 

(žiadosť č. 91_14/AK, predkladá J. Vilček)   

5.3 Žiadosť o vyjadrenie k došlej pripomienke k návrhu na zmenu opisu ŠO 5.2.50. výrobná 

technika (žiadosť č. 184_14/AK, predkladá J. Mihok) 

5.4 Zmena v sústave študijných odborov - opravy v akademických tituloch pre ŠO 2.1.19. 

dejiny a teória divadelného umenia a ŠO 2.1.20. dejiny a teória filmového umenia 

a multimédií (žiadosť č. 191_14/AK, predkladá L. Čarný) 

5.5 Iné 

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

(žiadosť č. 152_14/AK, 161_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 – odsúhlasenie termínov návštev 

8.2 Podrobná príprava hodnotenia vysokých škôl v rámci stálych PS AK 

9. Rozličné 

9.1 Zmeny v stálych PS a ustanovenie dočasných PS  

9.2 Nevybavené žiadosti 

9.3 Iné  
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K bodu 1  
Zasadnutie otvoril a viedol predseda AK. Po privítaní členov predseda AK osobitne privítal 

z hostí nového prezidenta SRK, ktorým sa od 5. júna 2014 stal prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 

a takisto oznámil aj mená nových viceprezidentov SRK. Ďalej predseda AK konštatoval, že 

komisia je uznášaniaschopná a pripomenul fakt, že k 1. 6. 2014 sa vzdal funkcie podpredsedu AK 

Jozef Jarab. V súčasnosti táto funkcia nie je obsadená. Následne sa členovia AK hlasovaním 

vyjadrili k návrhu programu zasadnutia, ktorý bol prijatý bez pripomienok. V informácii o plnení 

uznesení zo 77. ZAK, tajomníčka AK konštatovala splnenie všetkých uznesení 

z predchádzajúceho zasadnutia. V závere tohto bodu predseda AK informoval členov o 

skutočnostiach, ktoré sa udiali od ostatného zasadnutia a týkali sa činnosti AK. Za všetky 

informácie, ktoré odzneli, možno uviesť: 

 Doručenie listu AK od bývalého prezidenta SRK prof. L. Vozára, v ktorom poďakoval 

Akreditačnej komisii za spoluprácu. 

 Sťažnosť dekana Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK na spôsob predkladania 

podkladov cez informačný systém AK, ktorú predniesol na pôde Vedeckej rady UK, kde 

bol prítomný aj predseda AK. O priebehu a výsledku zaujatia stanoviska AK k danej veci 

boli členovia AK informovaní priebežne elektronicky. 

 Informáciu o zmenách, ktoré súvisia s pravidelnou dvojročnou obmenou členov v AK. 

Z hostí využil možnosť vystúpenia v rámci úvodu len prezident SRK, ktorý poďakoval za 

pozvanie na zasadnutie, ocenil doterajšiu prácu AK pri napomáhaní zvyšovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania a vyslovil presvedčenie, že spolupráca SRK a AK bude aj naďalej 

na dobrej úrovni a prospešná pre vysoké školstvo. V závere svojho vystúpenia prezident SRK 

členom AK potvrdil skutočnosť, že SRK už dostala na vyjadrenie návrhy na nových členov AK 

v súlade so zákonom o vysokých školách. 

Po tejto informácii predseda AK požiadal GR SVŠ P. Plavčana, že vzhľadom na práce spojené 

s procesom komplexných akreditácií by bolo žiaduce, aby AK mala informácie  

o novovymenovaných členoch čo najskôr a uvítal by možnosť stretnutia s nimi ešte pred 1. 9 . 

2014. 

  

K bodu 2 

Uznesenie 78.2.1 
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 

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. 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). 
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d) Akreditačná komisia sa zaoberala pripomienkami Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

(UCM) 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. 206_14/AK)  na prijatie nového vyjadrenia 

alebo dopracovanie odôvodnenia vyjadrenia prijatého na 76. ZAK. Akreditačná komisia po 

preskúmaní pripomienok konštatuje, že nie je dôvod na prijatie nového vyjadrenia, len na 

dopracovanie odôvodnenia pôvodného vyjadrenia: (pozri prílohu k uzneseniu). 

Uznesenie 78.2.2 
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. b) 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). 

 

Uznesenie 78.2.3 
Akreditačná komisia pri posudzovaní spôsobilosti uskutočňovať študijné programy v študijnom 

odbore 2.1.37 muzikológia skonštatovala, že tento študijný odbor je nový a v súčasnosti nie je 

zaradený do žiadnej z  oblastí výskumu, podľa ktorých sú vytvorené stále pracovné skupiny. 

Vzhľadom na danú skutočnosť ako aj na príslušnosť zaradenia tohto nového študijného odboru 

do podskupiny študijných odborov humanitné vedy v rámci Sústavy študijných odborov SR, 

členovia AK určili, že žiadosti doručené AK na akreditáciu študijných programov v predmetnom 

študijnom odbore bude posudzovať stála pracovná skupina pre oblasť výskumu 2. humanitné 

vedy. 
 

K bodu 3 

Uznesenie 78.3.1 
Akreditačná komisia akceptuje dôvod na späťvzatie žiadosti rektora Trnavskej univerzity 

v Trnave č. 130_14/AK, ktorou požiadala AK o posúdenie spôsobilosti uskutočňovať habilitačné 

konanie a konanie na vymenovanie profesorov v študijnom odbore: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

K bodu 4 
 

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) 

 

Rokovania k tomuto bodu sa v súlade so štatútom AK zúčastnili zástupcovia právnickej osoby 

Technologický Inštitút A. Ruprechta, a. s., so sídlom v Bratislave doc. Ing. D. Velič, CSc. 

(predseda predstavenstva), M. Hoffmann (predseda dozornej rady) a Ing. O. Macko (podpredseda 

predstavenstva), predkladatelia návrhu na zriadenie súkromnej vysokej školy Technologický 

Inštitút A. Ruprechta so sídlom v Šamoríne.  

Žiadosť uviedol predseda dočasnej PS J. Mihok, ktorý oboznámil členov AK so stanoviskom 

dočasnej PS (príloha k bodu 4), pričom ocenil tú skutočnosť, že ide o prvú súkromnú vysokú 

školu technického zamerania, ktorá má za cieľ pripravovať študentov na 1. stupni 

vysokoškolského štúdia „šitých na mieru“ pre zamestnávateľa. Ďalej uviedol, že navrhovateľ 

predpokladá uskutočňovať len dennú formu štúdia, realizovanú prezenčnou metódou bez 

vyberania poplatkov od študentov, čo možno považovať tiež za príťažlivý aspekt projektu. 

Následne vyzval predsedu stálej PS pre oblasť výskumu 12 M. Urbana, aby predniesol  

hodnotiacu správu k spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať bakalársky študijný program 

materiálové technológie. M. Urban skonštatoval, že po úprave študijný program napĺňa zámer, 
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ktorým je pripraviť absolventa pre potreby praxe, s dostatočne flexibilným základom 

podporujúcim jeho schopnosť sledovať trendy v odbore. Úvodnú časť uzavrel J. Mihok 

a následne predseda AK otvoril diskusiu, počas ktorej vyššie uvedení zástupcovia právnickej 

osoby informovali o cieľoch a zámeroch projektu vytvoriť školu nemeckého typu 

Fachhochschule. Ďalej prostredníctvom krátkeho videa priblížili členom AK vizualizáciu 

priestorov budúcej súkromnej vysokej školy v Čilistove (časť Šamorín) a odpovedali na otázky 

členov AK. Otázky sa týkali najmä uplatnenia absolventov, získavania študentov vzhľadom na 

technické zameranie vysokej školy ako aj na zvládnutie náročného študijného programu po 

obsahovej aj časovej stránke. Členovia získali kvalifikované odpovede a viacerí ocenili 

zameranie vysokej školy, ktoré reflektuje súčasné potreby spoločnosti.  

Po skončení diskusie predseda dočasnej PS predniesol návrh uznesenia a  hlasovaním najprv 

k spôsobilosti uskutočňovať študijný program a následne k samotnému projektu zriadenia 

súkromnej vysokej školy Akreditačná komisia prijala nasledujúce uznesenie.  

Uznesenie 78.4.1 
a) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

posúdila spôsobilosť navrhovanej vysokej školy uskutočňovať študijný program 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 posúdila podľa § 82 ods.2 písm. e) platného zákona o vysokých školách 

č. 131/2002 Z. z. žiadosť č. 11_14/AK právnickej osoby Technologický Inštitút A. Ruprechta, 

a.s., so sídlom v Bratislave a vyjadruje súhlas s udelením štátneho súhlasu vyššie menovanej 

právnickej osobe pôsobiť ako súkromná vysoká škola s názvom Technologický Inštitút A. 

Ruprechta so sídlom v Šamoríne ako odborná vysoká škola.  

 

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. Ku 

každej žiadosti sa uskutočnila rozprava, ktorej podkladom boli stanoviská príslušnej stálej, resp. 

dočasnej pracovnej skupiny (pozri prílohy k predmetným uzneseniam) a pripomienky doručené 

MŠVVaŠ SR v súlade s § 50 ods. 6 platného zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. 

V závere rozpravy AK prijala hlasovaním ku každej žiadosti nižšie uvedené uznesenia.  

 

5.1 Návrh na zmenu opisu ŠO 5.2.39. hutníctvo  

a návrh na začlenenie ŠO 5.2.40. hutníctvo kovov do ŠO 5.2.39 

(žiadosť č. 118_14/AK) 

 

Uznesenie 78.5.1 
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona o vysokých školách posúdila návrh 

MŠVVaŠ SR na zmenu v sústave študijných odborov (pozri prílohu k uzneseniu) a vyjadruje 

súhlas so zmenou opisu študijného odboru 5.2.39. hutníctvo vrátane začlenenia ŠO 5.2.40. 

hutníctvo kovov do študijného odboru 5.2.39. Výsledkom predmetnej zmeny bude opis študijného 

odboru pre možnosť štúdia v troch stupňoch študijného odboru 5.2.39. hutníctvo a vypustenie 

doterajšieho študijného odboru 5.2.40. hutníctvo kovov zo sústavy študijných odborov. 

 

5.2 Návrh na zmeny opisu v ŠO 4.2.4. genetika  
(žiadosť č. 91_14/AK) 

Uznesenie 78.5.2 
a) Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona o vysokých školách posúdila návrh 

na zmenu v sústave študijných odborov (pozri prílohu k uzneseniu) a vyjadruje súhlas so 
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zmenou opisu študijného odboru 4.2.4. genetika, ktorá  spočíva v doplnení príbuznosti 

študijných odborov o študijný odbor 4.2.9. fyziológia rastlín. 

b) Akreditačná komisia upozorňuje MŠVVaŠ SR, že pri prerokovaní žiadosti 91_14/AK bolo 

zistené, že medzi príbuznými odbormi v opise ŠO 4.2.9. fyziológia rastlín je uvedený 

nejestvujúci študijný odbor s názvom genetika rastlín.  

 

5.3 Žiadosť o vyjadrenie sa k došlej pripomienke k návrhu  

na zmenu opisu ŠO 5.2.50. výrobná technika  
(žiadosť č. 184_14/AK) 

 

Uznesenie 78.5.3 
Akreditačná komisia k pripomienke Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, týkajúcej 

sa návrhu na pridanie ŠO 5.2.57. kvalita produkcie medzi príbuzné ŠO v opise ŠO 5.2.50. 

výrobná technika, ktorá bola zaslaná MŠVVaŠ SR po zákonom o vysokých školách stanovenom 

termíne, už stanovisko nepredkladá. Dôvodom je skutočnosť, že Akreditačná komisia o návrhu 

na zmenu opisu 5.2.50. výrobná technika rokovala už na 76. zasadnutí AK a považuje svoje 

vyjadrenie za konečné.  

 

5.4 Zmena v sústave študijných odborov - opravy v akademických tituloch  

pre ŠO 2.1.19. dejiny a teória divadelného umenia a ŠO 2.1.20. dejiny a teória filmového 

umenia a multimédií 

(žiadosť č. 191_14/AK) 

Uznesenie 78.5.4 
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona o vysokých školách posúdila návrh na 

zmenu v sústave študijných odborov (pozri prílohu k uzneseniu) a vyjadruje súhlas s opravou 

akademických titulov predložených v rámci zmeny opisu študijných odborov 2.1.19. dejiny 

a teória divadelného umenia a  2.1.20. dejiny a teória filmového umenia a multimédií. 

 

5.5 Iné 

Uznesenie 78.5.5 
Akreditačná komisia v súvislosti so začatím komplexnej akreditácie na vysokých školách dáva do 

pozornosti správcovi Sústavy študijných odborov SR, ktorým je MŠVVaŠ SR, absenciu opisov 

niektorých študijných odborov. Predmetná skutočnosť môže mať negatívny vplyv na 

posudzovanie tých študijných programov, ktoré sa predkladajú na akreditáciu v predmetných 

študijných odboroch uvedených v prílohe k uzneseniu.  

 

Uznesenie 78.5.6 
Akreditačná komisia sa zaoberala listom rektora Vysokej školy bezpečnostného manažérstva 

v Košiciach (žiadosť č. 14_2014/AK) a konštatovala, že predmetná problematika nepatrí do 

pôsobnosti AK. Súčasne poverila predsedu AK, aby listom informoval žiadateľa o tejto 

skutočnosti a odporúčal rektorovi obrátiť sa so žiadosťou na správcu Sústavy študijných odborov 

SR, ktorým je MŠVVaŠ SR.  

 

K bodu 6 
Na základe listov MŠVVaŠ SR zo dňa 15. a 20. 5. 2014 (žiadosť č. 152_14/AK,161_14/AK) 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 78.6.1. 
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Uznesenie 78.6.1 
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).  

 

K bodu 7 

Uznesenie 78.7.1 
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 vysokými školami v poskytovaní akreditovaných 

študijných programov, na ktoré majú vysoké školy priznané právo a neakceptuje navrhnuté 

zmeny takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

c) 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 akceptuje 

navrhnuté zmeny takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

K bodu 8 
 

8.1 Harmonogram návštev vysokých škôl – odsúhlasenie termínov návštev 

 

Členom AK bol predložený Harmonogram návštev dočasných PS počas komplexnej akreditácie 

vysokých škôl pre obdobie október až december 2014 pozostávajúci z dvoch dokumentov. V 

harmonograme boli zohľadnené všetky do SAK doručené obmedzenia predsedov dočasných PS 

vyplývajúce z ich ostatných pracovných aktivít.  

V prípade, že členovia AK zistia dodatočne nezrovnalosti v prehľadoch týkajúcich sa oblastí 

výskumu, oznámia to neodkladne SAK. 

 

8.2 Podrobná príprava hodnotenia vysokých škôl v rámci stálych PS AK 

 

Členovia AK vzali na vedomie, že v bode 8.1 predložený harmonogram predstavuje finálnu 

verziu časového rozdelenia návštev vysokých škôl a predsedom stálych PS sa odporúča zaradiť 

svojich členov na jednotlivé vysoké školy podľa oblastí výskumu. Pri zaraďovaní členov PS 

podľa oblastí výskumu je potrebné riadiť sa zásadami, ktoré boli prijaté na zabránenie konfliktu 

záujmov. 

 

K bodu 9 
 

9.1 Zmeny v stálych PS a ustanovenie dočasných PS 

 

V úvode tohto bodu oboznámil členov AK predseda stálej PS J. Šteňo s obsahom listu, ktorý bol 

zaslaný na MŠVVaŠ SR a týkal sa porušenia zásad pre zostavovanie pracovných skupín AK. 

MŠVVaŠ SR zaslalo AK na vedomie odpoveď, ktorú poslalo pisateľovi podnetu.  
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Uznesenie 78.9.1 
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 dočasné pracovné skupiny takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 na preskúmanie podnetu, ktorý AK zaslalo MŠVVaŠ SR listom zo dňa 12. júna 2014 (žiadosť 

č. 203_14/AK),  

 na prípravu materiálu „Zriadenie celoštátnych komisií pre habilitačné konanie a vymenúvacie 

konanie pre jednotlivé študijné odbory, resp. skupinu študijných odborov“, 

 na posudzovanie formálnych náležitostí predložených návrhov a koordinovanie prác stálych 

pracovných skupín v rámci projektu identifikácie špičkových tímov. 

 

9.2 Nevybavené žiadosti 

 

Sekretariát Akreditačnej komisie zašle členom AK najneskôr do 31. 7. 2014 prehľad 

nevybavených žiadostí na prípravu hodnotiacich správ PS na 79. ZAK. 

 

9.3 Iné 

Uznesenie 78.9.2 
a) Akreditačná komisia odsúhlasila usmernenie k podávaniu výziev vysokými školami v rámci  

projektu Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku (pozri 

prílohu k uzneseniu). 

b) Akreditačná komisia sa zaoberala podnetom doručeným elektronickou poštou dňa 11. júna 

2014. Vzhľadom na obsah podnetu AK odporúča sťažovateľke obrátiť sa na MŠVVaŠ SR. 

c) Akreditačná komisia v prípade podnetu študentov „Vysokej školy medzinárodného podnikania 

ISM Slovakia v Prešove“ (žiadosť č. 187_14/AK) poverila predsedu AK vyžiadať stanovisko 

od rektora k  skutočnostiam uvedeným v liste. 

d) Akreditačná komisia v prípade podnetu RNDr. Jozefa Kováčika, ktorý bol zaslaný 

elektronickou poštou dňa 17. júna 2014 poverila predsedu AK vyžiadať stanovisko od 

rektora k uvedeným skutočnostiam. 

e) Akreditačná komisia sa zaoberala odpoveďou rektorky „Vysokej školy ekonómie 

a manažmentu verejnej správy“ so sídlom v Bratislave (list č. 570/14 zo dňa 22. 5. 2014) 

doručenou do AK dňa 29. 5. 2014 a konštatuje, že odpoveď je nedostatočná a poveruje 

predsedu AK vyžiadať z predmetnej vysokej školy rozvrhy výučby akreditovaných 

študijných programov na akademický rok 2014/2015 vrátane poskytovania vybraných 

študijných predmetov mimo sídla vysokej školy. 

f) Akreditačná komisia sa oboznámila s požiadavkou žiadateľa Slavomíra Lacu, ktorú zaslal 

elektronickou poštou dňa 19. júna 2014 a týka sa stiahnutia dokumentu uverejneného na 

webovom sídle AK www.akredkom.sk/zapis/714fo/prku71114d.doc z osobných a súkromných 

dôvodov. Akreditačná komisia konštatuje, že v zmysle zákona o vysokých školách  (§ 82 ods. 

5), je povinná zverejňovať svoje vyjadrenia na webovom sídle najmenej tri roky od ich 

prijatia. Predseda AK oznámi túto skutočnosť žiadateľovi a na vedomie zašle rektorovi 

Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. so sídlom v Bratislave. 

g) Akreditačná komisia odsúhlasila návrh dohody o vzájomnej spolupráci medzi Poľskou 

akreditačnou komisiou (PKA) a Akreditačnou komisiou, poradným orgánom vlády SR.  

 

Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK 

 

Zápis schválil dňa:  Ľubor F i š e r a  

predseda Akreditačnej komisie 

http://www.akredkom.sk/zapis/714fo/prku71114d.doc

