
Zápis 
z 81. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 

konaného 28. – 29. januára 2015 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, J. Mihok,V. Patráš, G. Petrová,  

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

ospravedlnený:  P. Moczo.  

 

2. Hostia  

Juraj Draxler,  minister školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ SR), 

Rudolf Kropil, prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK), 

Viktor Smieško, predseda Rady vysokých škôl (RVŠ), 

Jana Šmelková, predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ), 

Dávid Palaščák, zástupca ŠRVŠ, 

Zuzana Brčáková, odbor vysokoškolského vzdelávania SVŠVV MŠVVaŠ SR. 

 

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. g) – overovanie splnenia kritérií   

(žiadosť MŠVVaŠ SR č. 309_14/AK) 

5. Špičkové tímy – informácia predsedov stálych PS o  predbežnom posúdení projektov 

6. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 12 – zmena študijného programu (ŠP), resp.  

zmena HKV 

7. Činnosť AK podľa § 84 - komplexná akreditácia (KA) 

7.1 Príprava hodnotení oblastí výskumu 

7.2 Príprava hodnotení ŠP a HVK 

7.3 Vzor hodnotiacej správy (§ 84 ods. 5 zákona o vysokých školách) – odsúhlasenie obsahu 

a skladby správy  

7.4 Odsúhlasenie zmien v uznesení č. 76.8.2 v znení uznesenia č. 79.8.1 – zmeny v 

dočasných PS pre akreditáciu vysokých škôl  

8. Rozličné 

8.1 Zmeny v stálych PS a dočasných PS 

8.2 Nevybavené žiadosti 

8.3 Iné 

8.3a Zahraničné aktivity AK – informácia o podpísaní zmluvy o spolupráci s akreditačnou 

komisiou v Poľsku 

8.3b Podnety doručené AK na riešenie 

8.3c Zmena termínov zasadnutí v roku 2015 (uznesenie č. 80.9.3h) 

8.4d Informácia predsedov dočasných PS 
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 uznesenie č.80.9.3a (Ľ. Fišera, predseda dočasnej PS, ž. č. 279_14/AK),  

 uznesenie č. 80.9.3d (J. Šteňo, predseda stálej PS pre OV 18, ž. č. 264_14/AK), 

 uznesenie č. 80.9.3e (V. Patráš, predseda dočasnej PS k podnetu na AM),  

 uznesenie č. 80.9.3f (M. Bieliková, predsedníčka stálej PS pre OV 16 k podnetu na 

FEI TUKE),  

 uznesenie č. 80.9.3g (J. Horváth,  predseda stálej PS k podnetu na PHF EU). 

 

K bodu 1  
Zasadnutie otvoril a viedol v súlade so štatútom Akreditačnej komisie jej predseda Ľubor Fišera. 

Na úvod skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná, privítal hostí, osobitne novú 

predsedníčku ŠRVŠ Mgr. Janu Šmelkovú. Následne predseda AK dal hlasovať o návrhu 

programu, ktorý bol prijatý jednomyseľne. V súlade s prijatým programom v rámci bodu 1 

predseda AK informoval členov AK o: 

 účasti na zasadnutí SRK, ktoré bolo v decembri 2014. Na januárovom zasadnutí SRK sa 

nezúčastnil. Termín zasadnutia kolidoval s termínom zasadnutia stálej PS pre OV 12, 

ktorej je členom; 

 účasti na zasadnutí RVŠ dňa 22. 1. 2015, na ktorom hlavnou témou bola metodika 

rozpočtu pre vysoké školy (VŠ) na rok 2015; 

 stretnutí s novým ministrom ŠVVaŠ SR Jurajom Draxlerom, ktoré sa uskutočnilo 25. 

januára 2015. Predmetom rokovania boli tieto okruhy tém:  

- Informácia predsedu AK o prebiehajúcich komplexných akreditáciách na 22 vysokých 

školách. 

- Informácia o podpísaní zmluvy o spolupráci medzi AK a obdobným subjektom 

pôsobiacim v Poľsku, ktorú predsedovia obidvoch agentúr podpísali 14. 1. 2015 

v Krakove.  

- Požiadavka zvýšenia finančných prostriedkov do rozpočtu AK na odmeny členov 

stálych PS, vzhľadom na prebiehajúce komplexné akreditácie a množstvo práce, ktoré 

stále PS vykonávajú. V súčasnosti pridelená časť finančných prostriedkov na túto 

položku pre príslušný útvar MŠVVaŠ SR (osobný úrad) predstavuje polovicu 

potrebných prostriedkov. Zo strany ministra bola prisľúbená pomoc pri jej riešení.  

- Požiadavka čo najskoršieho doplnenia členov AK namiesto dvoch členov (J. Šteňo a I. 

Brezina), ktorým zo zákona o vysokých školách zaniká k 1. 2. 2015 členstvo v AK 

vzhľadom na to, že sú od uvedeného dátumu vymenovaní do funkcie dekana 

príslušnej fakulty, čo je nezlučiteľné s členstvom v AK. 

- Objasnenie možnosti pokračovania v členstve člena AK zo zahraničia, ktorý je vo 

funkcii dekana. Na občana z inej krajiny nie je možné aplikovať zákon o vysokých 

školách platný v SR, preto dekan fakulty v ČR môže vykonávať funkciu člena AK 

v Slovenskej republike.  

Zasadnutie pokračovalo kontrolou uznesení z 80. ZAK. Tajomníčka AK konštatovala, že všetky 

uznesenia z predmetného zasadnutia boli splnené. 

V priebehu zasadnutia k témam programu diskutovali všetci prítomní hostia. Z ich vystúpení je 

dôležité uviesť najmä tieto skutočnosti: 

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler sa zúčastnil zasadnutia druhý deň 29. 1. 

2015. Prítomný bol počas prerokúvania bodov o priebehu prác týkajúcich sa návrhov vysokých 

škôl na špičkové tímy (bod 5) ako aj časti diskusie o priebehu komplexných akreditácií na 22 

vysokých školách (bod 7). Členovia AK ako aj zástupcovia SRK a RVŠ využili prítomnosť 

ministra a diskutovali o viacerých témach. Najviac sa však diskutovalo o metodike rozpočtu 

vysokých škôl, ktorá je v súčasnosti hlavnou témou. V diskusii postupne vystúpili prezident 
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SRK, predseda RVŠ,  predseda AK a z členov AK M. Urban, J. Šteňo, M. Gbúrová, G. Petrová. 

Minister školstva krátko reagoval na všetky podnety zo strany diskutujúcich a v závere svojho 

vystúpenia ocenil aktivity Akreditačnej komisie a doterajšiu činnosť v rámci komplexných 

akreditácií. Ďalej prisľúbil, že v súčinnosti s predsedom AK sa bude snažiť vytvárať dobré 

prostredie pre prácu členov AK s cieľom zvýšiť spoločenskú vážnosť komisie.  

 

Prezident SRK Rudolf Kropil opätovne zdôraznil, že proces komplexných akreditácií z pohľadu 

vysokých škôl je veľmi vážna aktivita. Rektori VŠ očakávajú jej výsledky veľmi skoro, najneskôr  

v lehote ako je stanovená zákonom o vysokých školách. Rovnako tlmočil názor rektorov VŠ, 

ktorí odporúčajú, aby počas prebiehajúcej komplexnej akreditácie na vysokých školách sa 

zástupcovia AK i zástupcovia VŠ chovali konzervatívne a zdržiavali sa takých vyjadrení, ktoré 

majú byť až výsledkom ukončeného procesu z komplexnej akreditácie. Ako príklad uviedol 

informácie, ktoré boli v ostatnom čase masmediálnymi komunikačnými prostriedkami zverejnené 

a týkali sa redukcie počtu vysokých škôl, resp.  počtu verejných vysokých škôl.  

 

Predseda RVŠ Viktor Smieško informoval o zasadnutí, na ktorom sa zúčastnil predseda aj 

podpredseda AK.  

 

Predsedníčka ŠRVŠ Jana Šmelková poďakovala za pozvanie a uviedla, že sa bude usilovať 

aktívne napĺňať závery memoranda uzavretého medzi AK a ŠRVŠ. Jej vystúpenie doplnil 

tajomník ŠRVŠ pre akademické záležitosti Dávid Palaščák, ktorý zhrnul skúsenosti a informácie 

z návštev vysokých škôl za študentov a oznámil predsedovi AK, že viacerí študenti, ktorí boli 

delegovaní na návštevy VŠ v rámci komplexnej akreditácie už svoje správy poslali predsedom 

dočasných pracovných skupín. Po týchto informáciách AK prijala uznesenie, ktorým určuje 

spôsob doručenia správ AK od študentov delegovaných na návštevy  ŠRVŠ. 

 

Uznesenie 81.1.1 
Akreditačná komisia ustanovuje, aby súhrnná správa zo Študentskej rady vysokých škôl bola 

zaslaná elektronicky predsedovi AK a v kópii Sekretariátu AK. Na účely archivovania je 

potrebné predmetnú správu opatrenú podpisom zástupcu ŠRVŠ zaslať Sekretariátu AK aj 

v listinnej forme. Rovnako aj príslušní zástupcovia študentov za ŠRVŠ, ktorí sa zúčastnili 

návštev na vysokých školách v rámci komplexnej akreditácie, zašlú neodkladne svoje správy 

predsedom dočasných pracovných skupín pre príslušné vysoké školy, ktorí ich následne odošlú 

Sekretariátu AK na archivovanie. Takisto aj tieto čiastkové správy musia byť vyhotovené aj 

v listinnej forme a opatrené podpisom študenta, ktorý ju vypracoval. Všetky takto elektronicky 

doručené správy do Sekretariátu budú pre potreby členov AK zverejnené v novom IS AK v časti 

Novinky. Koordináciu tejto činnosti bude zabezpečovať tajomníčka AK v spolupráci 

s predsedníčkou ŠRVŠ. 

 

K bodu 2 

Uznesenie 81.2.1 
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 § 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. 
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Z uvedeného dôvodu Akreditačná komisia odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie 

a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

K bodu 3 
V rámci tohto bodu sa Akreditačná komisia zaoberala žiadosťou rektora Slovenskej technickej 

univerzity (STU) prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD. (č. 307_14/AK). Rektor STU zaslal 

žiadosť AK na odporúčanie MŠVVaŠ SR a týka sa začatia vymenúvacieho konania uchádzača, 

ktorý sa úspešne habilitoval (čím splnil podmienku na začatie vymenúvacieho konania). Otázka 

rektora STU sa týka skutočnosti, či takýto uchádzač môže prihlášku na vymenúvacie konanie 

predložiť hneď po skončení habilitačného konania, alebo až po uplynutí 5 rokov v súlade 

s platnými kritériami na vymenovacie konanie STU. Tento uchádzač pritom získal vedecko-

pedagogický titul „docent“ už v minulosti menovaním podľa legislatívy platnej v osemdesiatych 

rokoch minulého storočia bez predchádzajúcej habilitácie. 

 

Akreditačná komisia po analýze kritéria KHKV-A3 (Úroveň kritérií vysokej školy na získanie 

titulu docent a úroveň kritérií vysokej školy na získanie titulu profesor) vo vzťahu k zarátavaniu 

dĺžky vykonávania pedagogickej činnosti podľa predchádzajúcich kritérií, v súčasnosti už 

neplatných, po rozsiahlej diskusii prijala právoplatným hlasovaním (z 18 prítomných členov za 

uznesenie hlasovalo 16, proti nebol nikto, dvaja členovia sa hlasovania zdržali) nasledujúce 

uznesenie. 

 

Uznesenie 81.3.1 
Akreditačná komisia považuje za možné, aby sa do splnenia podmienky vykonávania 

pedagogickej činnosti 5 rokov od získania titulu docent mohlo zarátavať už aj obdobie, v ktorom 

uchádzač získal titul docent prvýkrát podľa v tom čase platných predpisov, avšak za  

predpokladu, že vykonával pedagogickú činnosť v predmetoch odboru, v ktorom sa mu má udeliť 

titul profesor alebo v príbuznom študijnom odbore. Rovnako musí spĺňať podmienku  

ustanovenej dĺžky  pracovného  pomeru s vysokou školou.   

 

K bodu 4 
Na základe listu MŠVVaŠ SR (ž. č. _309/AK) zo dňa 9. 12. 2014, jeho dodatku zo dňa 19. 12. 

2014 a jednej žiadosti zaslanej elektronicky dňa 5. 12. 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 8 návrhov z celkového počtu 18. Výsledky 

overovaní predložili na zasadnutí predsedovia príslušných stálych PS a následne Akreditačná 

komisia prijala k tomuto bodu  uznesenie.  

 

Uznesenie 81.4.1 
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 5 
V rámci tohto bodu Sekretariát AK predložil členom AK prehľad návrhov z vysokých škôl 

k projektu Identifikácia špičkových tímov vysokých škôl na Slovensku s uvedením informácie, 

ktoré PS zaslali v súlade s časovým harmonogramom o zahraničných posudzovateľoch, ktorým je 

potrebné zaslať odsúhlasené projekty na posúdenie. Následne M. Urban, člen AK, zhrnul 

doterajší priebeh prác a navrhol spôsob zasielania výziev do zahraničia na posúdenie projektov. 
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Tento návrh sa stal predmetom diskusie, z ktorej vyplynul takýto ďalší postup spracovania 

návrhov: 

 

1. PS, ktoré doteraz ešte nezaslali odsúhlasené projekty na ďalšie spracovanie vrátane 

návrhov na zahraničných posudzovateľov, tak urobia čo najskôr po 81. ZAK. 

 

2. Členovia AK navrhli dva prístupy na vyžiadanie vyjadrenia od zahraničného 

posudzovateľa: 

a) V prípade, že sa vyžaduje posúdenie projektu od zahraničného posudzovateľa, ktorý 

sa môže s projektom oboznámiť aj v slovenskom jazyku, bude sa okrem vyžiadania 

stanoviska posudzovateľovi zasielať aj kompletný materiál. 

b) V prípade, že sa projekt posiela zahraničnému posudzovateľovi, ktorý sa nemôže 

oboznámiť s projektom v slovenskom jazyku, predseda AK v spolupráci so 

Sekretariátom AK najprv požiada vedúceho tímu o krátku anotáciu obsahu projektu 

vrátane prekladu názvu tímu, resp. projektu do  anglického jazyka a až následne sa 

bude takáto dokumentácia zasielať zahraničnému posudzovateľovi. 

 

3. Návrh obsahu anotácie pripraví člen AK M. Urban, rovnako aj obsah listov, ktorými sa 

budú vyžiadavať od zahraničných posudzovateľov vyjadrenia k projektom.  

 

4. Podklady sa zašlú všetkým navrhnutým zahraničným posudzovateľom tak, ako boli 

navrhnutí príslušným predsedom stálej PS, vrátane počtu navrhnutých posudzovateľov. 

 

5. Vyžiadavanie vyjadrení k projektom sa bude uskutočňovať postupne, ako budú podklady 

zasielané do Sekretariátu AK a následne kompletizované.  

 

K bodu 6 

Uznesenie 81.6.1 
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 a akceptuje navrhnuté zmeny takto: 

(pozri prílohu k uzneseniu). 

 

K bodu 7 
V úvode tohto bodu predseda AK pripomenul závery z pracovného stretnutia členov AK, ktoré sa 

uskutočnilo 12. 12. 2014 a týkalo sa postupu spracovania materiálov po návštevách vysokých 

škôl v rámci komplexnej akreditácie uskutočnené v čase od októbra do decembra 2014. 

Vzhľadom na skutočnosť, že pracovného zasadnutia sa nemohli zúčastniť viacerí členovia AK, 

bol z pracovného stretnutia predložený všetkým členom AK zápis s prílohou na oboznámenie: 

(pozri prílohu k bodu 7).  

 

Ďalej bol členom AK predložený list rektora  STU (ž. č. 6_15/AK). Ide o šesť pripomienok 

dekana Stavebnej fakulty STU, ktoré vyplývajú z poznatkov pri príprave akreditačných spisov 

a z rokovania s členmi pracovných skupín počas návštevy uskutočnenej v rámci komplexnej 

akreditácie.  

 

K pripomienkam sa rozvinula rozsiahlejšia diskusia, v ktorej závere bolo konštatované, že do 

skončenia druhého cyklu komplexných akreditácií nie je možné meniť už schválené kritériá 
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a zaslané pripomienky bude možné vyhodnotiť, resp. v prípade opodstatnenosti, ich zapracovať, 

až pri tvorbe nových kritérií.  

 

Ďalej Akreditačná komisia zaujala jednoznačné stanovisko 

 k spôsobu zarátavania výstupov ukončených doktorandov vysokých škôl na účely hodnotenia 

výskumu príslušnej VŠ, ktorí pôsobili počas hodnoteného obdobia v rámci komplexnej 

akreditácie na externých vzdelávacích inštitúciách a ich školiteľom nebol zamestnanec VŠ –

výstup takéhoto doktoranda  sa do celkového počtu výstupov nezarátava; 

 o možnosti súbežne garantovať ŠP doma i v zahraničí – takéto garantovanie môže byť 

akceptované len vtedy, ak garant, ktorý garantuje ŠP na slovenskej VŠ spĺňa všetky 

podmienky ustanovené v kritériu KSP - A6 (garantovanie kvality a rozvoja študijného 

programu) v súčasnosti platných Kritérií akreditácie študijných programov, vrátane súčtu 

hodín jeho pracovného času v rámci vysokých škôl, ktorý nesmie prekročiť 69 hodín 

pracovného času za týždeň.  

 

7.1 Príprava hodnotení oblastí výskumu 

 

V súlade so závermi z pracovného stretnutia 12. 12. 2014 pripravia všetky pracovné skupiny pod 

vedením svojich predsedov vyhodnotenie oblastí výskumu na jednotlivých fakultách vysokých 

škôl a ich prehľad predložia na 82. ZAK na odsúhlasenie.   

Uznesenie 81.7.1 
Predsedovia stálych PS predložia Sekretariátu AK na archiváciu v listinnej forme finálne 

vyhodnotenie oblastí výskumu, ktoré musí obsahovať všetky relevantné údaje a podklady pre 

výpočet profilov za atribút výstupov, atribút prostredia a atribút ocenia, na ktorých základe bola 

oblasť výskumu zaradená do príslušnej kategórie v súlade s Kritériami na hodnotenie úrovne 

výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie 

činností vysokej školy (schválené 4. 4. 2013). Finálna verzia bude opatrená dátumom 

a originálom podpisu predsedu stálej PS. 

 

7.2 Príprava hodnotení ŠP a HVK 

 

Stále PS v priebehu februára a marca 2015 pripravia podklady na odsúhlasenie ŠP a HVK. Tie 

pracovné skupiny, ktoré ich budú mať spracované do konania 82. ZAK (26. - 28. 2. 2015),  

oznámia túto skutočnosť Sekretariátu AK  najneskôr 5 dní pred konaním zasadnutia, t. j. do 20. 2. 

2015, aby bolo možné včas pripraviť excelovské zostavy pre potreby zasadnutia.   

 

7.3 Vzor hodnotiacej správy (§ 84 ods. 5 zákona o vysokých školách 

 (odsúhlasenie obsahu a skladby správy) 

 

Akreditačná komisia sa oboznámila s podkladmi a odsúhlasenie presunula na ďalšie zasadnutie.  

 

7.4 Odsúhlasenie zmien v uznesení č. 76.8.2 v znení uznesenia č. 79.8.1. 

 zmeny v dočasných PS pre akreditáciu vysokých škôl 

 

Akreditačná komisia sa tomuto bodu  programu nevenovala. 
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K bodu 8 
8.1 Zmeny v stálych PS a dočasných PS  

 

Uznesenie 81.8.1 
Akreditačná komisia v súlade s čl. 6 ods. 6 platného štatútu AK: 

a)  schválila zmeny v  stálych PS  takto: (pozri prílohu k uzneseniu),  

b) zriadila nové dočasné PS pre vysoké školy, ktoré predkladajú žiadosti do komplexnej 

akreditácie s termínom 1. 3. 2015 takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

8.2 Nevybavené žiadosti 

 

Sekretariát Akreditačnej komisie zašle prehľad nevybavených žiadostí členom AK do 10. 2. 2015 

pre potreby prípravy hodnotiacich správ na 82. ZAK. 

 

8.3 Iné 

8.3a Zahraničné aktivity AK 

informácia o podpísaní zmluvy o spolupráci s akreditačnou komisiou v Poľsku 

 

1. V dňoch 13. - 14. 1. 2015 sa uskutočnilo v Krakove (Poľsko) spoločné stretnutie 

zástupcov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR (AK SR) a Poľskej 

akreditačnej komisie (PKA). AK SR na rokovaní zastupoval jej predseda  Ľubor Fišera 

a za PKA predseda Marek Rocki. Pracovné stretnutie sa uskutočnilo po vzájomnej dohode 

predsedov a jej cieľom bolo nadviazať jednak osobné kontakty ako aj vytýčiť konkrétne 

možnosti spolupráce v oblasti zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania v rámci 

európskeho vzdelávacieho priestoru. Počas stretnutia bola medzi obidvoma komisiami 

podpísaná dohoda o  spolupráci medzi AK SR a  PKA. Okrem predsedu AK sa 

spoločného stretnutia zúčastnila aj zástupkyňa Sekretariátu AK Mária Slugeňová.  

2. Akreditačná komisia sa zaoberala aj vyžiadaním stanoviska Strediska na uznávanie 

dokladov o vzdelaní SVŠVV MŠVVaŠ SR, ktoré bolo elektronicky zaslané do 

Sekretariátu AK dňa 27. 11. 2014 k problematike uznávania vedecko-pedagogických 

a umelecko-pedagogických titulov vo vzťahu k dohode medzi vládou SR a vládou PR 

o vzájomnom uznávaní častí štúdiá a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, hodností 

a titulov získaných v SR a PR. Akreditačná komisia po krátkej diskusii, ako aj berúc do 

úvahy informácie získané počas návštevy Akreditačnej komisie v Poľsku, vyslovila názor, 

že uznávanie titulov docent a profesor udelených v Poľsku bude vhodnejšie už nezahŕňať 

do novej dohody medzi SR a Poľskom, ale ponechať na uznávaní v rámci jednotlivých 

štátov individuálne, vo vzťahu k podmienkam, ktoré sú kladené na získanie vedecko-

pedagogických a umelecko-pedagogických titulov v SR.  

3. Akreditačná komisia poveruje člena AK M. Pola spracovaním návrhov na voľbu nových 

členov riadiaceho výboru medzinárodnej akreditačnej agentúry INQAAHE ako aj 

návrhov na voľbu  nového predsedu tejto agentúry. Návrh pred odoslaním do INQAAHE 

odsúhlasí predseda AK. 

4. SAK predložil členom AK prehľad aktivít v medzinárodných akreditačných agentúrach na 

rok 2015. Zástupcov na jednotlivé zasadnutia navrhne predseda AK a s návrhmi 

oboznámi členov AK  na najbližšom zasadnutí.  

 

8.3b Podnety doručené AK na riešenie 

 

V rámci tohto bodu bolo členom AK predložených spolu 18 podnetov od organizácii, 

stavovských komôr, MŠVVaŠ SR, jednotlivcov, verejnosti a anonymných žiadateľov. 
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V podnetoch sa pisatelia obracajú na Akreditačnú komisiu v rozličných veciach, ktoré vo 

viacerých prípadoch nespadajú do pôsobnosti AK. Vzhľadom na časové vymedzenie konania 81. 

ZAK bolo z predložených podnetov prediskutovaných prvých 5 s týmito závermi: 

1. Slovenská komora zdravotníckych záchranárov (ž. č. 3_15/AK) – žiadosť sa netýka 

pôsobnosti AK a predseda AK o tejto skutočnosti bude informovať písomne organizáciu. 

2. Podnet na overenie dodržiavania kritérií (č. žiadosti 4_15/AK) - odpoveď pripraví členka 

AK M. Gbúrová. 

3. Výzva na odstránenie správy  z internetovej stránky AK (ž. č. 311_14/AK) – členovia AK 

vzhľadom na príslušné ustanovenie zákona o vysokých školách  trvajú na zverejnení 

správy s úpravou v tom zmysle, že namiesto plného mená budú uvedené iba jeho 

iniciálky. 

4. Podnet piatich rektorov týkajúci sa kritérií MZ SR (ž. č. 312_14/AK) – list je zaslaný AK 

len na vedomie. AK si vyžiada od MŠVVaŠ SR odpoveď na podnet. 

5.  Zaslanie podnetu týkajúceho sa komplexnej akreditácie na KU v Ružomberku  

(č. ž. 315_14/AK) – odpoveď vypracujú členovia AK, ktorých sa problematika týka (M. 

Gbúrová, V. Patráš, G. Petrová, M. Šuráb) 

 

O ďalšom spracovaní zostávajúcich 13 podaní rozhodne predseda AK.  

Uznesenie 81.8.3b 
Členovia Akreditačnej komisie navrhujú, aby sa anonymné podnety riešili len vtedy, ak 

poukazujú na porušovanie závažných skutočností, ktoré sa týkajú pôsobností AK. Ak nepôjde 

o takéto prípady, Akreditačná komisia sa nimi zaoberať nebude.  

 

Uznesenie 81.8.3c 
Akreditačná komisia odsúhlasila zmenu uznesenia č. 80.9.3h, ktorým sa ustanovili v súlade s čl. 4 

ods. 3 platného štatútu AK, termíny konania zasadnutí na prvý polrok 2015 a to takto:    
 

Zasadnutie    Termín    Miesto 

82. ZAK    26.- 28. február 2015   Bratislava  

83. ZAK    26. - 27. marec 2015   určí sa dodatočne 

84. ZAK    29. - 30. apríl 2015   určí sa dodatočne 

85. ZAK   27. - 29. máj 2015   určí sa dodatočne 

86. ZAK   01. - 03. júl 2015    určí sa dodatočne 

 

 

8.4d Informácia predsedov dočasných PS 

 

Uznesenie č.80.9.3a (Ľ. Fišera, predseda dočasnej PS, žiadosť č. 279_14/AK) 

Predseda dočasnej PS informoval o stave overovania skutočností uvedených v žiadosti 

o prešetrenie prípadu neoprávneného udelenia vedecko-pedagogického titulu „docent“ na FSEV 

UK.   

 

Uznesenie č. 80.9.3d (J. Šteňo, predseda stále PS pre OV 18, ž. č. 264_14/AK) 

Podnet uvedený v liste rektora UPJŠ, ktorý bol zaslaný AK na vedomie overili členovia PS pre 

OV 18 počas návštevy LF UPJŠ v rámci komplexnej akreditácie a s výsledkami overovania boli 

členovia AK oboznámení. 

 

Uznesenie č. 80.9.3e (V. Patráš, predseda dočasnej PS k podnetu na AM) 

Predseda dočasnej PS informoval o príprave návštevy AM a o výsledkoch bude informovať na 

najbližšom zasadnutí. 
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Uznesenie č. 80.9.3f (M. Bieliková, predsedníčka stálej PS pre OV 16 k podnetu na FEI TUKE),  

Predsedníčka stálej PS pripravila odpoveď pre autora podnetu, ktorá mu bude predsedom AK 

zaslaná elektronicky.  

 

Uznesenie č. 80.9.3g (J. Horváth,  predseda stálej PS k podnetu na PHF EU). 

Pre neprítomnosť predsedu dočasnej PS na tejto časti zasadnutia, sa informácia prekladá na 

najbližšie zasadnutie.  

 

V závere zasadnutia členovia AK súhlasili s návrhom predsedu AK, aby namiesto 

odchádzajúceho podpredsedu AK Juraja Šteňu navrhol ministrovi školstva, vedy, výskumu 

a športu SR  ako nového kandidáta člena AK Jaroslava Holečka.  

 

Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK 

 

Zápis schválil dňa:  Ľubor F i š e r a   

predseda Akreditačnej komisie 


