Zápis
zo 79. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného 10. – 11. septembra 2014 v Bratislave
Účasť
1. Členovia AK
prítomní:
M. Bieliková, I. Brezina, L. Čarný, Ľ. Fišera, M. Gbúrová, J. Holeček,
J. Horváth, D. Ježová, V. Kupec, M. Líška, P. Moczo, V. Patráš, G. Petrová,
R. Schronk, J. Škvarenina, J. Šteňo, M. Šuráb, M. Urban, J. Vilček.
ospravedlnení: J. Mihok a M. Pol.
2. Hostia
Rudolf Kropil, prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK)
Karol Mičieta, viceprezident SRK
Zuzana Brčáková, odbor vysokoškolského vzdelávania SVŠ.
Program
1. Otvorenie, informácie predsedu AK, predstavenie nových členov AK, kontrola uznesení
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 COGNOS Slovakia, s.r.o., ktorá
chce pôsobiť ako súkromná vysoká škola s názvom Vysoká škola ekonómie a podnikania
so sídlom v Banskej Bystrici (žiadosť č. 171_14/AK, informácia predsedu dočasnej PS I.
Brezinu z návštevy VŠEP)
5. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. f) – zmeny v sústave študijných odborov
5.1 Prehľad schválených nových študijných odborov a zmien v opisoch niektorých
doterajších študijných odborov
6. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. g) – overovanie splnenia kritérií
6.1 Overenie dodržania kritérií na titul docent (žiadosť MŠVVaŠ SR č. 203_14/AK)
6.2 Overenie dodržania kritérií na titul profesor (žiadosť MŠVVaŠ SR č. 245_14/AK,
organizačné zabezpečenie)
7. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 12 – zmena študijného programu, resp.
zmena HKV
8. Činnosť AK podľa § 84 - komplexná akreditácia (KA)
8.1 Zaradenie nových členov AK do dočasných PS pre KA
8.2 Odsúhlasenie návrhu časového a obsahového harmonogramu návštev na vysokých
školách počas KA
8.3 Postup prác členov AK a členov PS AK v IS AK počas KA
9. Rozličné
9.1 Zmeny v stálych PS a zaradenie nových členov AK do stálych PS
9.2 Nevybavené žiadosti
9.3 Iné
9.3.1 Podnety zaslané AK k projektu identifikácie špičkových tímov (predseda AK, M.
Urban)
9.3.2 Členstvo v medzinárodných organizáciách (informácie z ENQA, J. Holeček, tajomníčka
AK)
9.3.3 Informácia pre členov AK o priznaných právach pre vysoké školy v zmysle § 83 ods. 18
zákona o vysokých školách

K bodu 1
Pred zasadnutím predseda AK Ľubor Fišera oznámil ostatným členom AK nasledujúce
skutočnosti:
Dňa 10. 9. 2014 vláda Slovenskej republiky v dopoludňajších hodinách vymenovala
1. do funkcie predsedu AK prof. Ing. Ľubora Fišeru, DrSc., ktorému zaniklo 1. funkčné
obdobie 31. 8. 2014, začiatok nového funkčného obdobia nastal 10. 9. 2014;
2. do funkcie podpredsedu AK prof. MUDr. Juraja Šteňu, DrSc., člena AK,
3. za ďalších členov AK na nové šesťročné obdobie prof. Ing. Miroslava Líšku, CSc., prof.
Ing. Jozefa Vilčeka, PhD., prof. Ing. Jaroslava Škvareninu, PhD., prof. PaedDr. Vladimíra
Patráša, CSc., Ing. Viliama Kupca, PhD. a prof. ThDr. Mariana Šurába, PhD. so začiatkom
funkčného obdobia od 10. 9. 2014.
Novovymenovaný predseda AK skonštatoval, že týmto je Akreditačná komisia plne funkčná.
Oficiálne rokovanie začalo o 14.00 h privítaním prítomných členov a hostí ako aj predstavením
nových členov AK. Prvého dňa sa z pracovných dôvodov nemohol zúčastniť rokovania nový člen
AK V. Kupec. Predseda následne predložil návrh programu, ktorý bol bez pripomienok prijatý
počtom prítomných členov 18. Rokovanie ďalej pokračovalo kontrolou uznesení, ktorú
predniesla tajomníčka AK, pričom bolo konštatované, že všetky uznesenia zo 78. ZAK boli zo
strany AK splnené. Po odsúhlasení programu a kontrole uznesení boli noví členovia AK
začlenení do stálych a dočasných pracovných skupín a ustanovení za predsedov príslušných
pracovných skupín pre komplexné akreditácie. Prehľad týchto zmien je uvedený v bodoch 8.1 a
9.1 tohto zápisu.
Časti rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia SRK, prezident a viceprezident. Prezident SRK
zablahoželal všetkým novovymenovaným členom AK ako aj staronovému predsedovi a novému
podpredsedovi AK a vyslovil presvedčenie, že spolupráca s obnovenou AK bude konštruktívna
a korektná. Ďalej uviedol, že SRK si prácu AK váži a verí, že nadchádzajúce komplexné
akreditácie prinesú objektívnu reflexiu stavu vysokých škôl. Súčasne zástupcovia SRK využili
túto príležitosť a predniesli členom AK výhrady k projektu AK „Identifikácia špičkových tímov“.
Výhrady, s ktorými zástupcovia SRK oboznámili členov AK, boli zaslané aj ministrovi školstva
VVaŠ SR so žiadosťou o pozastavenie predmetného projektu. Následne sa uskutočnila vecná
diskusia zástupcov SRK s členmi AK, v ktorej boli objasnené postoje obidvoch strán k meritu
veci. Závery z diskusie sú zhrnuté v bode 9.3.1 zápisu.

K bodu 2
Uznesenie 79.2.1
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 vysoká škola prijala dostatočné
opatrenia na odstránenie nedostatkov a zaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do

2

najbližšej komplexnej akreditácie. Z uvedeného dôvodu Akreditačná komisia odporúča
MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie a priznať právo takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
d) Akreditačná komisia sa zaoberala pripomienkami Vysokej školy Goethe Uni Bratislava
(VŠG) 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. 242_14/AK) na prijatie nového vyjadrenia
alebo dopracovanie odôvodnenia vyjadrenia prijatého na 78. ZAK. Akreditačná komisia po
preskúmaní pripomienok konštatuje, že nie je dôvod na prijatie nového vyjadrenia a pôvodné
odôvodnenia dopracovala takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
e) Akreditačná komisia sa na základe žiadosti zo dňa 26. 6. 2014 (č. 229_14/AK) bývalého
ministra školstva VVaŠ SR D. Čaploviča zaoberala pripomienkami J. Jaraba, v tom čase
povereného rektora Katolíckej Univerzity v Ružomberku (KU). Pripomienky sa týkali
stanoviska AK k výsledku opatrení prijatých vysokou školou k uskutočňovaniu študijných
programov manažment 1. a 2. stupňa pre pracovisko Poprad Pedagogickej fakulty KU, ktoré
bolo prijaté na 77. zasadnutí AK. Akreditačná komisia konštatuje, že z hľadiska zákona
o vysokých školách nemá už možnosť vyjadriť sa už k novým skutočnostiam, ktoré sú v liste
rektora uvedené.

Uznesenie k obsahu hodnotiacich správ
Akreditačná komisia z dôvodu pružnosti počas rokovania ustanovuje, aby v každej hodnotiacej
správe vyhotovenej príslušnou stálou pracovnou skupinou k žiadosti vysokej školy o posúdenie
spôsobilosti uskutočňovať študijný program bolo pri vyhodnotení kritéria KSP A1 (úroveň
výskumu) a KSP A6 (posúdenie garantovania) uvedených minimálne päť aktivít (výstupy
výskumu, granty a iné) z podkladov vysokej školy z častí II.1 až II.5 prílohy 1 platného
nariadenia vlády SR č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii, resp. z vedecko-pedagogických
charakteristík garantov (spolugarantov) v zmysle prílohy 7 vyššie citovaného nariadenia vlády.
V prípade, že tomu tak nebude, poveruje sa Sekretariát AK vrátiť hodnotiacu správu predsedovi
stálej PS na dopracovanie ešte pred jej zaslaním na vyjadrenie na príslušnú vysokú školu.

K bodu 3
Uznesenie 79.3.1
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).

K bodu 4
4.1 Návrh na udelenie štátneho súhlasu právnickej osobe COGNOS Slovakia, s.r.o., ktorá
chce pôsobiť ako súkromná vysoká škola s názvom Vysoká škola ekonómie
a podnikania so sídlom v Banskej Bystrici
(žiadosť č. 171_14/AK, informácia predsedu dočasnej PS I. Brezinu z návštevy VŠEP)
Predseda dočasnej pracovnej skupiny na posúdenie projektu právnickej osoby COGNOS
Slovakia, s.r.o., ktorá chce pôsobiť ako súkromná vysoká škola s názvom Vysoká škola
ekonómie a podnikania so sídlom v Banskej Bystrici (VŠEP) informoval o návšteve sídla VŠEP
v Banskej Bystrici a zisteniach členov dočasnej PS. Členovia vzali správu na vedomie
a odporučili predsedovi dočasnej PS predložiť hodnotiace správy k študijným programom
a samotnému projektu na najbližšie zasadnutie AK, ktoré sa bude konať 20. - 21. novembra 2014.
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K bodu 5
Členom AK bol predložený prehľad študijných odborov, v ktorých prišlo k zmenám opisov ako
aj prehľad nových študijných odborov, ktoré boli schválené MŠVVaŠ SR a zaradené do Sústavy
študijných odborov SR. Materiál vypracoval SAK a slúži členom AK pre potreby komplexnej
akreditácie. Členovia AK materiál ocenili a opätovne zdôraznili, že súčasný stav opisov mnohých
študijných odborov nezodpovedá trendom a zo strany AK treba pripraviť podklady na ich revíziu.

Uznesenie 79.5.1
Akreditačná komisia na základe diskusie o študijných odboroch poveruje predsedu AK zaradiť do
programu 80. ZAK bod, týkajúci sa revízie jestvujúcej Sústavy študijných odborov SR.

K bodu 6
6.1 Overenie dodržania kritérií na titul docent
(žiadosť MŠVVaŠ SR č. 203_14/AK)
Na základe listu ministra školstva VVaŠ SR zo dňa 18. 6. 2014 (žiadosť č. 203_14/AK)
Akreditačná komisia overila splnenie kritérií na habilitačné konanie prijaté v súlade s § 12 ods. 1
písm. e) zákona na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Pedagogickej fakulte v študijnom
odbore sociálna práca a prijala nasledujúce uznesenie:

Uznesenie 79.6.1
a) Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. overovala
plnenie kritérií pre habilitačné konanie v študijnom odbore sociálna práca na Pedagogickej
fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku a konštatuje, že v predloženom prípade, ktorý
bol listom ministra školstva VVaŠ doručený AK, neboli dodržané kritériá vysokej školy
v týchto bodoch: (pozri prílohu k uzneseniu).
b) Akreditačná komisia na základe zistení uvedených v písmene a) uznesenia 79.6.1 v súlade
s § 82 ods. 2 písm. g) v súčinnosti s § 83 ods. 11 zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z.
v platnom znení navrhuje odňať právo Katolíckej univerzite, Pedagogickej fakulte
vykonávať habilitačné konanie a konanie na vymenovanie profesorov v študijnom odbore
sociálna práca na tri roky.
6.2 Overenie dodržania kritérií na titul profesor
(žiadosť MŠVVaŠ SR č. 245_14/AK, organizačné zabezpečenie)
V súvislosti so zmenami v zložení Akreditačnej komisie k termínu 10. 9. 2014 boli noví
predsedovia stálych PS pre oblasti výskumu 2, 5, 15 a 19 oboznámení s procesom overovania
splnenia kritérií pre vymenúvacie konanie. Z uvedeného dôvodu bude overenie dodržania kritérií
na titul profesor v zmysle požiadavky listu z MŠVVaŠ SR zo dňa 11. 8. 2014 možné ukončiť až
na 80. ZAK.

K bodu 7
Uznesenie 79.7.1
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
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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 Zaradenie nových členov AK do dočasných PS pre KA

Uznesenie 79.8.1
Akreditačná komisia z dôvodu vymenovania nových členov AK a zániku členstva doterajších
troch členov AK k 31. 8. 2014 (J. Beňu, J. Jaraba a I. Hybena) odsúhlasila v súlade s čl. 6 ods. 6
platného štatútu AK zmeny v dočasných pracovných skupinách, ktoré boli ustanovené pre
komplexnú akreditáciu jednotlivých vysokých škôl na 76. ZAK, čím odsúhlasila aj zmeny
v prílohe k uzneseniu 76.8.2 takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
8.2 Odsúhlasenie návrhu časového a obsahového harmonogramu návštev na vysokých
školách počas KA
Členom Akreditačnej komisie bol predložený návrh časového a obsahového harmonogramu
návštev na vysokých školách počas KA, ktorý vypracoval SAK. K predmetnému návrhu zvolala
Akreditačná komisia na návrh členov M. Bielikovej, J. Holečka a P. Moczu pracovné stretnutie,
ktoré sa uskutoční 19. 9. 2014 v budove Zväzu automobilového priemyslu na Bojnickej 3
v Bratislave so začiatkom o 13.00 h. SAK túto skutočnosť neodkladne oznámi všetkým členom
AK prostriedkami elektronickej komunikácie a organizačne túto činnosť zabezpečí.
8.3 Postup prác členov AK a členov PS AK v IS AK počas KA
Pred oficiálnym začiatkom zasadnutia sa niektorí členovia 10. 9. 2014 zúčastnili prezentácie
spôsobu práce v IS AK v rámci komplexnej akreditácie, ktorú pripravil SAK. Prezentácia sa
stretla s pozitívnym ohlasom a podľa potrieb členov AK a pracovných skupín AK SAK zabezpečí
prezentáciu aj v iných termínoch.

K bodu 9
9.1 Zmeny v stálych PS a zaradenie nových členov AK do stálych PS

Uznesenie 79.9.1ab
Akreditačná komisia v súlade s čl. 6 ods. 6 platného štatútu AK schválila zmeny v stálych PS (a)
ako aj zaradenie nových členov AK do stálych PS (b) takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
9.2 Nevybavené žiadosti
Sekretariát Akreditačnej komisie zašle novovymenovaným predsedom stálych PS OV 2, 3 a 5
neodkladne prehľad nevybavených žiadostí a ostatným členom AK ich zašle najneskôr do 30. 9.
2014 pre potreby prípravy hodnotiacich správ na 80. ZAK.
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9.3 Iné
9.3.1 Podnety zaslané AK k projektu identifikácie špičkových tímov
(predseda AK, M. Urban)
Členovia boli oboznámení so všetkými podnetmi, ktoré prišli po zverejnení výzvy AK na
predkladanie návrhov špičkových tímov z vysokých škôl. Išlo o listy z ARRA č. spisu
232_14/AK (Akademická rankingová a ratingová agentúra), CVTI č. spisu 240_14/AK (Centrum
vedecko-technických informácií Slovenskej republiky) a podnet od pedagóga z Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici p. P. Hrnčiara č. spisu 236_14/AK.
Akreditačná komisia písomne reagovala na podnet ARRA a p. Hrnčiara. Podnet CVTI zatiaľ
nebol doriešený.
Priamo na zasadnutí boli členom AK poskytnuté materiály datované 25. 8. 2014, ktoré ministrovi
školstva VVaŠ SR zaslala SRK. Výhrady k projektu identifikácie špičkových tímov za SRK
predniesol členom AK viceprezident SRK Karol Mičieta a možno ich zhrnúť do nasledujúcich
bodov:
1. Projekt mal byť najprv prekonzultovaný so SRK.
2. Aktivita bola naplánovaná nevhodne z hľadiska časového harmonogramu a SRK sa
domnieva, že sa nedá dodržať.
3. Konflikt záujmov členov AK a ich účasť v špičkových tímoch.
4. Výhrady k samotným kritériám – impakt faktor, arbitrárnosť benchmarkov, časový rad –
citovanosť, h-index.
Za AK sa k námietkam SRK postupne vyjadrili J. Šteňo, M. Urban, Ľ. Fišera, J. Holeček a P.
Moczo.
Z diskusie, ktorá nasledovala po vzájomnej výmene stanovísk, obidve strany prijali nasledujúce
závery:
1. Projekt identifikácie špičkových tímov je hodnotený ako dobrá iniciatíva, je však potrebné
vykonať niektoré korektúry (napr. v časovom harmonograme).
2. Čo najskôr zorganizovať spoločné stretnutie SRK a AK, pričom bolo určené, že za každý
subjekt sa zúčastní najviac päť zástupcov.
3. Oboznámiť s projektom nového ministra školstva VVaŠ SR p. P. Pellegriniho s cieľom
preveriť možnosti získania finančných prostriedkov na daný projekt (predchádzajúci
minister školstva D. Čaplovič vyjadril s projektom viackrát súhlas a prisľúbil získať naň
cez MF SR finančné prostriedky).

Uznesenie 79.9.2
Akreditačná komisia poveruje predsedu AK Ľ. Fišeru, podpredsedu AK J. Šteňa a členov AK M.
Bielikovú, P. Mocza a M. Urbana zastupovaním AK na spoločnom stretnutí so SRK
k problematike projektu Identifikácia špičkových tímov na vysokých školách v SR. Stretnutie sa
uskutoční 19. 9. 2014 na Konventnej ulici 1 v Bratislave. Za SRK sa stretnutia zúčastnia takisto
piati zástupcovia.

Uznesenie 79.9.3
Akreditačná komisia odsúhlasila posun termínu na predkladanie výziev pre projekt Identifikácia
špičkových tímov na vysokých školách v SR z 15. 9. 2014 na 15. 10. 2014. Sekretariát
Akreditačnej komisie zabezpečí hneď po skončení 79. zasadnutia zverejnenie oznamu o posunutí
termínu na webovom sídle www.akredkom.sk v časti Aktuality.

6

9.3.2 Členstvo v medzinárodných organizáciách
(informácie z ENQA, J. Holeček, tajomníčka AK)

Uznesenie 79.9.4
Akreditačná komisia odsúhlasila účasť zamestnankyne SAK Márie Slugeňovej na Valnom
zhromaždení ENQA, ktoré sa bude konať v dňoch 16. - 17. októbra 2014 v Záhrebe
(Chorvátsko).
9.3.3 Informácia pre členov AK o priznaných právach pre vysoké školy v zmysle § 83 ods.
18 zákona o vysokých školách
Členom AK bol predložený prehľad priznaných práv pre spoločné študijné programy, ktoré zo
zákona o vysokých školách Akreditačná komisia neposudzuje.
Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK
Zápis schválil dňa:

Ľubor F i š e r a
predseda Akreditačnej komisie
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