Zápis
z 80. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného 20. – 21. novembra 2014 v Bratislave
Účasť
1. Členovia AK
prítomní:

M. Bieliková, I. Brezina, L. Čarný, Ľ. Fišera, J. Holeček, V. Kupec, M. Líška,
P. Moczo, V. Patráš, G. Petrová, R. Schronk, J. Škvarenina, J. Šteňo, M. Šuráb,
M. Urban, J. Vilček.
ospravedlnení: M. Gbúrová, J. Horváth, D. Ježová, J. Mihok, M. Pol.
2. Hostia
Juraj Draxler, štátny tajomník MŠVVaŠ SR,
Rudolf Kropil, prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK),
Viktor Smieško, predseda Rady vysokých škôl (RVŠ),
Zuzana Brčáková, odbor vysokoškolského vzdelávania SVŠ.
Program
1. Otvorenie, informácie predsedu 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 Vyjadrenie Akreditačnej komisie k žiadosti 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 (žiadosť č. 171_14/AK, I. Brezina, predseda
dočasnej PS)
5. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. g) – overovanie splnenia kritérií
(žiadosť ministra školstva č. 245_14/AK)
6. Špičkové tímy – úprava harmonogramu prác
7. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 12 – zmena študijného programu, resp.
zmena HKV
8. Činnosť AK podľa § 84 - komplexná akreditácia (KA)
8.1 Zhodnotenie doterajšieho priebehu procesu komplexných akreditácií na vysokých školách
8.2 Závery z pracovného stretnutia členov AK uskutočneného 19. 9. 2014
8.3 Iné
9. Rozličné
9.1 Zmeny v stálych PS
9.2 Nevybavené žiadosti
9.3 Iné
9.3A Zahraničné aktivity AK – členstvo v ENQA a iné
9.3B Podnety doručené AK na riešenie

K bodu 1
Zasadnutie otvoril a viedol v súlade so štatútom Akreditačnej komisie jej predseda Ľubor Fišera.
Na úvod skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná (prítomných 13 členov), privítal hostí
a dal hlasovať o návrhu programu, ktorý bol prijatý jednomyseľne. Následne predseda
informoval členov AK o udalostiach a stretnutiach, ktoré sa uskutočnili od ostatného 79. ZAK.
Išlo najmä o tieto aktivity:
 19. 9. 2014 v súlade so závermi zo 79. ZAK sa uskutočnilo na Konventnej 1 stretnutie
zástupcov AK so zástupcami SRK k projektu „Identifikácia špičkových tímov vysokých
škôl na Slovensku“. Stretnutie skončilo vydaním spoločného komuniké, ktoré bolo
členom AK k dispozícii v písomnej forme.
 10. 11. 2014 sa na požiadanie štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR Juraja Draxlera
uskutočnila za prítomnosti predsedu AK a tajomníčky AK M. Holickej návšteva sídla
Sekretariátu Akreditačnej komisie (SAK) na Konventnej 1. Štátny tajomník si prezrel
priestorové a technické vybavenie SAK, následne predseda AK využil toto stretnutie na
prednesenie šiestich záležitostí, ktoré AK považuje za potrebné prediskutovať na úrovni
MŠVVaŠ SR za účasti zástupcov Akreditačnej komisie. Predmetné záležitosti boli
odovzdané štátnemu tajomníkovi aj v písomnej forme.
 15. 10. 2014 sa predseda AK a člen AK J. Holeček zúčastnili stretnutia so zástupcom
Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), predsedom Zväzu priemyselných,
výskumných a vývojových organizácií doc. Ing. Jozefom Budayom. Stretnutie sa
uskutočnilo v súvislosti s listom, ktorý zaslal AK prezident RÚZ Ing. Marián Jusko 1. 10.
2014. Ostatné náležitosti spojené s týmto listom sú obsiahnuté v bode 9.3Bc).
 18. 11. 2014 sa predseda AK zúčastnil na pozvanie prezidenta SR Andreja Kisku
vymenúvania nových rektorov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a Vysokej
škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Z aktu vymenovania nových profesorov,
ktoré sa uskutočnilo 19. 11. 2014 takisto v prezidentskom paláci, sa predseda AK
ospravedlnil z dôvodu účasti na návšteve vysokej školy (SPU) v rámci komplexnej
akreditácie.
Úvod otvorenia bol ukončený kontrolou uznesení zo 79. ZAK, ktoré predniesla tajomníčka AK.
Všetky uznesenia z predmetného zasadnutia boli splnené, okrem uznesenia č. 79.5.1 týkajúceho
sa predloženia bodu programu na 80. ZAK ohľadom revízie Sústavy študijných odborov SR.
V tejto súvislosti bolo prijaté nové uznesenie:

Uznesenie 80.1.1
Akreditačná komisia na základe doterajších skúseností z diskusií s vedeniami vysokých škôl
a garantmi študijných programov vykonávaných počas návštev v rámci komplexnej akreditácie
vysokých škôl posúva zaradenie problematiky týkajúcej sa revízie jestvujúcej Sústavy študijných
odborov SR z 80. ZAK na niektoré zo zasadnutí AK v roku 2015, ktoré sa uskutoční po skončení
a vyhodnotení predmetných návštev vysokých škôl.
Následne v rámci kontroly uznesenia sa do diskusie prihlásil člen AK, R. Schronk. Vo svojom
vystúpení konštatoval, že predseda AK na 79. ZAK pri odsúhlasovaní nových členov pre stálu
PS pre oblasť výskumu 7. právo a medzinárodné vzťahy v rámci bodu 8, porušil čl. 6 ods. 6
platného štatútu AK tým, že o návrhoch dvoch nových členov AK pre predmetnú stálu PS V.
Kupca a M. Šurába sa nehlasovalo. Súčasne navrhol, aby bol do stálej PS pre OV 7 odsúhlasený
len člen AK V. Kupec. Na túto námietku reagoval predseda AK tým, že oboznámil členov AK
s právnou analýzou, ktorú si vyžiadal na základe pripomienky R. Schronka k zápisu zo 79. ZAK
o porušení čl. 6 ods. 6 platného štatútu AK. K záverom právnej analýzy z priebehu hlasovania
počas odsúhlasovania členov stálych PS na 79. ZAK v rámci bodu 8 sa uskutočnila diskusia,
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v ktorej členovia AK vo väčšine konštatovali, že vyjadrenie súhlasu s členstvom dvoch nových
členov AK V. Kupca a M. Šurába pre stálu PS pre OV 7 počas 79. ZAK sa vykonalo tak, ako vo
väčšine prípadov, ak nie je vznesený protinávrh. Počas diskusie M. Šuráb vystúpil aj s návrhom,
že sa vzdáva členstva v stálej PS pre OV 7. Predseda AK však po skončení diskusie predniesol
ešte ďalší protinávrh, v ktorom navrhol, aby sa hlasovalo o zotrvaní obidvoch pôvodne
navrhnutých členov AK do stálej PS pre OV 7. Za návrh predsedu AK, o ktorom sa hlasovalo ako
o protinávrhu k návrhu prof. R. Schronka, zo 14 prítomných členov AK hlasovalo 12 členov,
proti hlasoval jeden člen a jeden člen sa hlasovania zdržal. K návrhu R. Schronka, t. j. stála PS sa
rozšíri len o člena AK V. Kupca hlasoval zo 14 prítomných členov AK jeden člen za, dvaja
členovia sa zdržali a 11 členov bolo proti návrhu. Akreditačná komisia prijala na základe vyššie
zaznamenaného hlasovania nasledujúce uznesenie.

Uznesenie 80.1.1
Akreditačná komisia hlasovaním dáva súhlas s vymenovaním členov AK V. Kupca a M. Šurába
za členov stálej PS pre oblasť výskumu 7. právo a medzinárodne vzťahy.
Časti rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia reprezentácie vysokých škôl, predseda RVŠ, 20. 11.
2014 a prezident SRK, 21. 11. 2014. Počas druhého dňa rokovania bol prítomný aj štátny
tajomník MŠVVaŠ SR J. Draxler, ktorý členov AK v úvode pozdravil, poďakoval sa za prácu,
ktorú AK vykonáva pre zvyšovanie kvality vzdelávania na vysokých školách a vydvihol aj podiel
SAK na tejto práci. Krátko sa dotkol aj problému členstva AK v ENQA, pričom zdôraznil
dôležitosť nadobudnutia riadneho členstva v tomto medzinárodnom spoločenstve akreditačných
komisií, v čom chce byť ministerstvo nápomocné. Ďalej vo svojom príhovore uviedol, že
MŠVVaŠ SR pripravuje pre verejnosť viac informácií z oblasti vysokého školstva a v súčasnosti
pracuje na príprave týchto informácií, ktoré budú poskytované v patričných formátoch. Ich
cieľom bude upozorňovať verejnosť viac ako doteraz na úroveň a kvalitu vzdelávania a výskumu
na jednotlivých vysokých školách so zvýraznením tých vysokých škôl, ktoré dosahujú špičkovú
medzinárodnú kvalitu a na druhej strane budú poukazovať aj na tie vysoké školy, ktoré majú
nedostatky a v čom. Na tento účel sa bude viac využívať aj inštitút vzdelávacej politiky. Výrazný
dôraz sa bude klásť na uplatniteľnosť absolventov v príslušných študijných odboroch. V tomto
smere výsledky komplexnej akreditácie sú veľmi očakávanými informáciami a to nielen vo
vzťahu k vyššie uvedeným aspektom, ale aj vo vzťahu k možnosti redukcie vysokých škôl.
Prítomnosť štátneho tajomníka členovia AK uvítali a využili aj na zodpovedanie niektorých
otázok pri konkrétnych bodoch programu. Obsah týchto odpovedí a otázok je zahrnutý pri
príslušných bodoch programu tohto zápisu.

K bodu 2
Uznesenie 80.2.1
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
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opatrenia na odstránenie nedostatkov a zaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti.
Z uvedeného dôvodu Akreditačná komisia odporúča MŠVVaŠ SR priznať právo s novým
časovým obmedzením: (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 vysoká škola prijala dostatočné
opatrenia na odstránenie nedostatkov a zaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti do
najbližšej komplexnej akreditácie. Z uvedeného dôvodu Akreditačná komisia odporúča
MŠVVaŠ SR obnoviť právo takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
e) 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).

Uznesenie 80.2.2
Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zabezpečila
na požiadanie MŠVVaŠ SR overenie výsledkov opatrení prijatých nevysokoškolskou inštitúciou
na odstránenie nedostatkov a konštatuje, že nevysokoškolská inštitúcia prijala dostatočné
opatrenia na odstránenie nedostatkov a zaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti
s časovým obmedzením. Z uvedeného dôvodu Akreditačná komisia odporúča MŠVVaŠ
SR priznať právo s novým časovým obmedzením: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 3
K tomuto bodu programu nebola predložená žiadosť na rokovanie.

K bodu 4
4.1 Návrh na udelenie štátneho súhlasu právnickej osobe COGNOS Slovakia, s.r.o.,
na pôsobenie ako súkromná vysoká škola s názvom
„Vysoká škola ekonómie a podnikania“ so sídlom v Banskej Bystrici
(žiadosť č. 171_14/AK)
Akreditačná komisia prerokovala žiadosť právnickej osoby COGNOS Slovakia, s.r.o., ktorá chce
pôsobiť v SR ako odborná súkromná vysoká škola s názvom „Vysoká škola ekonómie
a podnikania“ so sídlom v Banskej Bystrici (VŠEP) za prítomnosti štatutárneho orgánu,
konateľa spoločnosti JUDr. Slavomíra Maličkaya a zástupcu firmy COGNOS Nemecko prof.
Martina Užíka. Rozprava začala oboznámením sa
 so stanoviskom dočasnej pracovnej skupiny, ktoré predložil jej predseda I. Brezina,
 s hodnotiacimi správami vypracovanými stálou PS pre OV 8. ekonómia a manažment
k návrhom na akreditáciu dvoch študijných programov (bakalárskeho a magisterského),
 s vyjadrením k stanovisku a hodnotiacim správam, ktoré AK doručil štatutárny orgán
v súlade s predpismi.
Následne k predmetnej veci vystúpili zástupcovia COGNOS, ktorí vyjadrili svoje uznanie
s korektným prístupom členov AK v rámci posudzovania žiadosti vrátane návštevy členov
dočasnej PS pod vedením I. Brezinu, ktorá sa uskutočnila 6. 8. 2014 v sídle budúcej vysokej
školy v Banskej Bystrici. Ďalej uviedli dôvody, ktoré ich viedli k predloženiu návrhu na
pôsobenie novej súkromnej vysokej školy a odlišnosti, v ktorých bude navrhovaná vysoká škola
pôsobiť v porovnaní s ostatnými vysokými školami v SR. Hlavný rozdiel je v spôsobe
vysokoškolského vzdelávania, ktoré má byť duálne. V praxi to znamená, že vysokoškolské
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vzdelávanie bude úzko spojené s praxou vo firmách už počas štúdia, výsledkom čoho má byť
spájanie vedy a praxe. Prezentácia zástupcov právnickej osoby COGNOS vyvolala medzi členmi
AK rozsiahlu diskusiu, v ktorej zástupcovia odpovedali na mnohé otázky členov AK s cieľom
získať čo najviac informácií o projekte novej školy najmä vzhľadom na prostredie Slovenska
a možných uchádzačov o štúdium. Po skončení diskusie nasledovalo hlasovanie už bez
prítomnosti zástupcov právnickej osoby. Výsledkom hlasovania je prijatie nasledujúceho
uznesenia, za ktoré hlasovalo 14 členov AK z celkového počtu prítomných členov na hlasovaní
14.

Uznesenie 80.4.1
a) Akreditačná komisia posúdila podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách spôsobilosť navrhovanej novej Vysokej školy ekonómie a podnikania uskutočňovať
študijné programy a podľa § 83 citovaného zákona neodporúča 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) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách žiadosť č. 171_14/AK právnickej osoby COGNOS Slovakia, s.r.o., so sídlom v Banskej
Bystrici a vyjadruje nesúhlas s udelením štátneho súhlasu pôsobiť ako súkromná odborná vysoká
škola s názvom „Vysoká škola ekonómie a podnikania“ so sídlom v Banskej Bystrici z týchto
dôvodov: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 5
Na základe listu MŠVVaŠ SR (žiadosť č. 245_14/AK) zo dňa 11. 8. 2014 príslušné 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 v prípade 20 návrhov. Výsledky
overovaní predložili na zasadnutí predsedovia príslušných stálych PS a následne Akreditačná
komisia prijala k tomuto bodu uznesenie.
Jeden návrh v študijnom odbore 6.3.7. bol vrátený listom predsedu AK zo dňa 25. 8. 2014 SVŠ
MŠVVaŠ SR s odôvodnením.

Uznesenie 80.5.1
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. g) sa vyjadrila k splneniu kritérií pre
vymenúvacie konanie na príslušných vysokých školách v predmetných študijných odboroch
takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 6
V rámci tohto bodu boli zopakované skutočnosti zo stretnutia zástupcov AK so zástupcami SRK
dňa 19. 9. 2014. Členom AK bol predložený celkový prehľad návrhov na špičkové tímy
z jednotlivých vysokých škôl a prehľad týchto tímov podľa oblastí výskumu. Materiál pripravil
z podkladov vysokých škôl SAK, začo mu M. Urban vyslovil poďakovanie. M. Urban, ako
predseda dočasnej PS pre koordináciu činnosti v rámci prác súvisiacich so špičkovými tímami,
využil prítomnosť štátneho tajomníka a informoval sa na možnosť pridelenia finančných
prostriedkov z MŠVVaŠ SR pre špičkové tímy, vzhľadom na skutočnosť, že predchádzajúci
minister školstva D. Čaplovič projekt výrazne podporoval a finančné prostriedky sľúbil získať po
rokovaní na MF SR. Štátny tajomník vzhľadom na stav pripravenosti projektu a blížiaceho sa
rokovania o tejto veci s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré je plánované na
26. 11. 2014 spolu s prezidentom SRK, vyjadril v tejto etape podporu projektu. Uviedol, že
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finančná podpora v roku 2015 sa dá očakávať skôr symbolická, o konkrétnych finančných
dotáciách špičkových tímov bude možné hovoriť až po roku 2015.

Uznesenie 80.6.1
Akreditačná komisia vzhľadom na posunutie termínu predkladania návrhov vysokých škôl
v rámci projektu „Identifikácia špičkových tímov vysokých škôl na Slovensku“ upravuje
pôvodný časový harmonogram zo 77. ZAK (Uznesenie č. 77.9.1) takto: (pozri prílohu
k uzneseniu).

K bodu 7
Uznesenie 80.7.1
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).

K bodu 8
8.1 Zhodnotenie doterajšieho priebehu procesu komplexných akreditácií na vysokých
školách
V úvode tohto bodu predseda AK zhrnul doterajšie skúsenosti z návštev vysokých škôl
a vyhodnocovania podkladov za jednotlivé oblasti výskumu v rámci komplexnej akreditácie
pričom zdôraznil, že je nevyhnutné dodržiavať kritériá hodnotenia výskumu tak, ako boli
schválené ministrom školstva 4. 4. 2013 a podklady, ktoré overujú členovia na jednotlivých
vysokých školách musia byť vyhotovené v súlade s novelou nariadenia vlády o AK účinnou od
1. 1. 2014. Následne členovia AK v diskusii poukazovali na mnohé skutočnosti, s ktorými sa
stretávajú počas overovania podkladov pre hodnotenie výskumu, ale aj v podkladoch
k akreditáciám študijných programov a k žiadostiam o habilitačné konanie a vymenovacie
konanie za profesorov. Záverom diskusie bolo prijaté nasledujúce uznesenie:

Uznesenie 80.8.1
Akreditačná komisia odsúhlasila postup dopĺňania/opravovania už predložených podkladov
k žiadostiam vysokých škôl v opodstatnených prípadoch a to len vtedy, ak bola na tento úkon
vyzvaná listom AK (pozri prílohu k uzneseniu).
8.2 Závery z pracovného stretnutia členov AK uskutočneného 19. 9. 2014
Pre krátkosť času sa tejto časti programu AK na zasadnutí nevenovala.
8.3 Iné
Na základe dobrej praxe z prvého pracovného stretnutia uskutočneného 19. 9. 2014 po 79. ZAK
a po rozsiahlej diskusii, ktorá bola k bodom uvedeným v časti 8.1, sa členovia Akreditačnej
komisie dohodli, že v poradí druhé pracovné stretnutie k procesu a harmonogramu postupu
činnosti stálych aj dočasných PS v rámci komplexnej akreditácie sa uskutoční 12. decembra
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2014 v zasadačke na Konventnej 1 so začiatkom o 13.00 hodine. SAK sa poveruje zaslaním
pozvánky v primeranom čase a s programom, ktorý odsúhlasí predseda AK.

K bodu 9
9.1 Zmeny v stálych a dočasných PS

Uznesenie 80.9.1ab
Akreditačná komisia v súlade s čl. 6 ods. 6 platného štatútu AK schválila zmeny v stálych PS (a)
a dočasných PS (b) takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
9.2 Nevybavené žiadosti
Sekretariát Akreditačnej komisie zašle prehľad nevybavených žiadostí členom AK do 19. 12.
2014 pre potreby prípravy hodnotiacich správ na 81. ZAK.
9.3 Iné
9.3A Zahraničné aktivity AK – členstvo v ENQA a iné
Na základe uznesenia č. 79.9.4 bola M. Slugeňová, zamestnankyňa SAK, delegovaná zúčastniť sa
Valného zhromaždenia ENQA, ktoré sa konalo 16. - 17. októbra 2014 v Záhrebe (Chorvátsko).
O jeho priebehu stručne informovala členov AK a v písomnej forme bola členom AK poskytnutá
aj správa z predmetnej zahraničnej služobnej cesty. SAK ďalej pripravil v súvislosti s terajším
začlenením AK v rámci ENQA návrh na ustanovenie dočasnej pracovnej skupiny na prípravu
stratégie získania riadneho členstva v ENQA. Podľa názoru predsedu AK je vytvorenie takejto
dočasnej PS predčasné a AK presúva túto problematiku do nasledujúceho kalendárneho roka.
Súčasne boli členovia AK upozornení predsedom AK aj tajomníčkou AK na draftovú verziu
nových ESG - kritérií zverejnených v IS AK, z ktorých jednoznačné vyplýva, že pri nových
hodnoteniach za riadnych členov ENQA sa bude veľmi striktne požadovať preukázanie
nezávislosti vo svojich rozhodovaniach od štátnych inštitúcií ako aj od žiadateľov, ktorých
posudzuje.
V závere tohto bodu boli členovia AK oboznámení aj s pripravovanou návštevou zástupcov AK
so zástupcami Akreditačnej komisie v Poľsku, na ktorom by malo prísť k podpísaniu memoranda
o vzájomnej spolupráci medzi obidvoma agentúrami. Návrh na účasť za AK nebol predmetom
hlasovania.
9.3B Podnety doručené AK na riešenie
Akreditačná komisia sa zaoberala nasledujúcimi podnetmi, ktoré jej boli doručené po 79. ZAK
a prijala k ním tieto závery:


9.3a list doc. D. Leška (č. žiadosti 279_14/AK) – žiadosť o prešetrenie prípadu
neoprávneného udelenia vedecko-pedagogického titulu „docent“

Uznesenie 80.9.3a
Akreditačná komisia ustanovuje na overenie dodržiavania kritérií habilitačného konania
a konania na vymenúvanie za profesora na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK
v študijnom odbore 3.1.8. teória politiky dočasnú pracovnú skupinu v zložení: predseda Ľ. Fišera,
členovia – M. Gbúrová, J. Holeček, R. Schronk, L. Čarný.
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9.3b list rektora Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta Banská Štiavnica, odbornej
vysokej školy (HUAJA) (č. žiadosti 277_14/AK)

Uznesenie 80.9.3b
Akreditačná komisia konštatuje, že v predmetnej veci nemá kompetencie a poveruje predsedu
stálej PS pre oblasť výskumu 4. umenie L. Čarného vypracovaním návrhu odpovede, ktorý bude
zaslaný predsedom AK rektorovi ako záväzná odpoveď.


9.3c list predsedu RÚZ M. Juska (č. žiadosti 266_14/AK) k zmene kritériá KHKV –A3 minimálna podmienka pre získanie titulu „docent“

Uznesenie 80.9.3c
Akreditačná komisia odporúča po skončení komplexnej akreditácie na vysokých školách zvážiť
úpravu definovania minimálnej podmienky v kritériu KHKV-A3 na získanie vedeckopedagogického titulu „docent“. Úprava by sa týkala zníženia rozsahu pedagogickej činnosti
z doterajšej hranice minimálne 50 % pedagogickej praxe vykonávanej na vysokej školy na
ustanovený týždenný pracovný čas na 25 %.


9.3d list rektora UPJŠ (č. žiadosti 264_14/AK) na vedomie zaslaná informácia o situácii
k sťažnosti prof. M. Markovej, garantky študijného programu zubné lekárstvo
akreditovaného v rámci študijného odboru 7.2.1. zubné lekárstvo.

Uznesenie 80.9.3d
Akreditačná komisia odporúča, aby skutočnosti uvedené v liste rektora UPJŠ, vrátane príloh,
adresovaného ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR, boli overené na Lekárskej fakulte
UPJŠ stálou pracovnou skupinou pre OV 18 počas návštevy na tejto vysokej školy v rámci
komplexnej akreditácie v decembri 2014.


9.3e anonymné podanie na situáciu na Akadémii médií, odbornej vysokej škole mediálnej
a marketingovej komunikácie (AM) zo dňa 30. 10. 2014

Uznesenie 80.9.3e
Akreditačná komisia ustanovuje na overenie materiálnych, technických a informatických
podmienok (KSP – A2) AM v nových priestoroch po presťahovaní zo Župného nám. 7 dočasnú
pracovnú skupinu v zložení: predseda - V. Patráš, členovia – M. Šuráb, L. Čarný, G. Petrová, I.
Brezina.


9.3f mailová správa zaslaná predsedovi AK 23. 10. 2014 na situáciu v študijnom odbore
kybernetika FEI TUKE

Uznesenie 80.9.3f
Akreditačná komisia poveruje predsedníčku stálej PS pre OV 16 M. Bielikovú pripraviť návrh
odpovede pre autora mailovej správy Ing. M. Kacíra.


9.3g mailová správa zaslaná predsedovi AK dňa 22. 10. 2014 – informácia o situácii na PHF
EU so sídlom v Košiciach

Uznesenie 80.9.3g
Akreditačná komisia poveruje predsedu stálej PS pre OV 8 J. Horvátha overiť informácie
uvedené v maile p. M. Reichela počas návštevy na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej
univerzity v Košiciach v rámci komplexnej akreditácie 4. decembra 2014.


9.3h Termíny zasadnutí na rok 2015 v súlade s čl. 4 ods. 3 platného štatútu AK
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Uznesenie 80.9.3h
Akreditačná komisia v súlade s čl. 4 ods. 3 platného štatútu AK schvaľuje na prvý polrok 2015
tieto termíny a miesta zasadnutí:
81. ZAK
28. - 29. január 2015
Bratislava
82. ZAK
11.- 13. marec 2015
Bratislava
83. ZAK
13. - 15. máj 2015
Bratislava
84. ZAK
01. - 03. júl 2015
Bratislava
 9.3i
Žiadosť o poskytnutie informácie na účely súdneho konania evidovaná pod č. 286_14/AK

Uznesenie 80.9.3i
Akreditačná komisia poveruje Sekretariát Akreditačnej komisie prípravou podkladov pre
odpoveď v súvislosti s vyžiadaním JUDr. M. Sedláka k údajnému garantovaniu študijného
programu verejné zdravotníctvo na Lekárskej fakulte UPJŠ prof. MUDr. V. Milovským, CSc. od
roku 2008.


9.3j Podnet na preskúmanie niektorých skutočností na Katolíckej univerzite v Ružomberku
(KU) evidovaný pod č. 285_14/AK .

Uznesenie 80.9.3j
Akreditačná komisia poveruje Sekretariát AK zaslaním podnetu na riešenie predsedovi dočasnej
PS pre komplexnú akreditácia KU M. Šurábovi ako aj predsedom stálych PS pre OV 6 (M.
Gbúrová), OV 2 (V. Patráš) za účelom preverenia skutočností uvedených v podnete v rámci
komplexnej akreditácie.
Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK
Zápis schválil dňa:

Ľubor F i š e r a , v . r .
predseda Akreditačnej komisie
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