Zápis
z 82. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného 26. – 27. februára 2015 v Bratislave
Účasť
1. Členovia AK
prítomní:

Ospravedlnený:

M. Bieliková, L. Čarný, Ľ. Fišera, M. Gbúrová, J. Holeček, J. Horváth,
D. Ježová, V. Kupec, M. Líška, J. Mihok, V. Patráš, G. Petrová,
R. Schronk, J. Škvarenina, M. Šuráb, M. Urban, J. Vilček.
M. Pol.

2. Hostia
Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ SR),
Rudolf Kropil, prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK),
Martin Putala, podpredseda Rady vysokých škôl (RVŠ),
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 a č. 5_15/AK)
5. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 12 – zmena študijného programu (ŠP), resp.
zmena HKV
6.

Činnosť AK podľa § 84 - komplexná akreditácia (KA)
6.1 Hodnotenie oblastí výskumu po fakultách jednotlivých vysokých škôl (predkladajú
predsedovia stálych PS)
6.2 Posudzovanie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy a habilitačné
konanie a vymenúvacie konanie (HVK)
6.3 Vzor hodnotiacej správy (§ 84 ods. 5 zákona o vysokých školách) – odsúhlasenie obsahu
a skladby správy (rokovanie prerušené na 81. ZAK)
6.4 Odsúhlasenie zmien v uznesení č. 76.8.2 v znení uznesenia č. 79.8.1 – zmeny v
dočasných PS pre akreditáciu vysokých škôl (rokovanie prerušené na 81. ZAK)

7. Rozličné
7.1 Zmeny v stálych PS a dočasných PS
7.2 Nevybavené žiadosti
7.3 Iné

K bodu 1
Zasadnutie otvoril a viedol v súlade so štatútom Akreditačnej komisie jej predseda Ľubor Fišera.
Na úvod skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná (počet prítomných na začiatku zasadnutia
bol 13), privítal hostí a oznámil ukončenie členstva P. Mocza, ktorý bol s účinnosťou k 20. 2.
2015 vymenovaný do funkcie prorektora Univerzity Komenského v Bratislave, čím mu v súlade s
§ 81 ods. 7 písm. c) platného zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. zaniklo členstvo
v AK. Predseda ďalej uviedol, že Akreditačná komisia má ku dňu zasadnutia 18 členov
a v najbližšom čase sa očakáva vymenovanie nových troch členov, vrátane vymenovania nového
podpredsedu AK. Táto funkcia je od 2. 2. 2015 neobsadená, kedy zaniklo členstvo
predchádzajúceho podpredsedu J. Šteňu. Ďalej oznámil, že z účasti na zasadnutí sa ospravedlnili
zástupcovia ŠRVŠ, ktorí v rovnakom termíne organizovali valné zhromaždenie. Na valné
zhromaždenie ŠRVŠ bola pozvaná aj AK, ktorá na termín 28. 2. 2015 delegovala svojho zástupcu
J. Škvareninu.
Zasadnutie pokračovalo hlasovaním o návrhu programu, ku ktorému prítomní členovia nemali
pripomienky a bol prijatý jednomyseľne. Vzhľadom na oznámenie predsedu AK, že od ostatného
zasadnutia nemá žiadne informácie, ktoré chce predniesť členom, program pokračoval kontrolou
uznesení. Tajomníčka AK uviedla, že uznesenia z 81. ZAK boli splnené a členom AK dala do
pozornosti nižšie uvedené skutočnosti, týkajúce sa splnenia uznesení:
 súhrnnú správu tajomníka ŠRVŠ Dávida Palaščáka (predseda AK zaslal predmetnú
správu na oboznámenie všetkým členom AK mailom 17. 2. 2015) s možnosťou využitia
uvedených zistení študentmi počas návštev vysokých škôl napr. pri posudzovaní
spôsobilosti študijných programov, ktoré budú stále PS vykonávať v najbližšom čase,
 informáciu o priznaných právach ministrom školstva z 80. ZAK, pri ktorých bolo
rozhodnuté inak ako bol návrh Akreditačnej komisie.
V rámci informácie o plnení uznesení člen AK R. Schronk upozornil ostatných členov AK na
fakt, že aj keď bolo uznesenie 76.11.2a v minulosti splnené a predmetná vysoká škola bola
vyzvaná na iniciáciu akreditácie študijných programov v oblasti výskumu 7. právo
a medzinárodné vzťahy a v oblasti výskumu 8. ekonómia a manažment, v iniciácií
pokračovala len stála pracovná skupina pre OV 7. Stála pracovná skupina pre OV 8 tak
nepostupovala. R. Schronk upozornil, že predseda stálej pracovnej skupiny pre OV 8 je povinný
predložiť správu o výsledkoch iniciácie. Predseda stálej PS pre OV 8 J. Horváth navrhol, že
predmetnú vec prerokuje na najbližšom zasadnutí svojej PS, ktoré je plánované na 12. 3. 2015
a o výsledku bude informovať členov AK na 83. ZAK.
V druhý deň rokovania AK (27. 2. 2015) sa časti zasadnutia zúčastnil aj minister školstva, vedy,
výskumu a športu Juraj Draxler a zástupcovia reprezentácie vysokých škôl. Za SRK bol prítomný
jej prezident Rudolf Kropil, ktorý svoju prítomnosť využil na krátke informovanie o rozpočte pre
vysoké školy a za RVŠ bol prítomný podpredseda Martin Putala, ktorý takisto v krátkom
príspevku informoval členov AK, že RVŠ pozorne sleduje proces komplexných akreditácií
a kriticky sa vyjadril ku kritériám hodnotenia výskumu. Ďalej zdôraznil, že celý proces prípravy
podkladov do komplexnej akreditácie bol pre vysoké školy veľmi náročný a vysoké školy sa
obávajú, či proces dostatočne odlíši oblasti výskumu so špičkovou medzinárodnou kvalitou od
národnej úrovne, a to najmä kvôli študentom.
Minister školstva sa zaujímal o výsledky z diskusie, ktorá predchádzala rokovaniu k bodu 6. 1
(hodnotenie oblastí výskumu stálymi pracovnými skupinami) a o stav prác pri posudzovaní
návrhov na špičkové tímy predložených vysokými školami. Predseda AK informoval ministra
školstva o priebehu zmienenej diskusie k hodnoteniam oblastí výskumu. Jeho informáciu doplnili
aj ďalší členovia M. Bieliková, J. Holeček, J. Horváth a M. Gbúrová. O priebehu prác na projekte
špičkových tímov ministra krátko informoval M. Urban, predseda dočasnej PS, ktorá koordinuje
tieto práce. Prítomnosť ministra predseda AK využil aj na prednesenie požiadavky čo
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najskoršieho vymenovania nových členov AK vrátane nového podpredsedu AK a navýšenia
finančných prostriedkov pre činnosť AK v roku 2015. Požiadavka zvýšenia finančných
prostriedkov sa týkala najmä pokrytia finančného ohodnotenia činnosti členov stálych
pracovných skupín, ktorých počet sa každoročne pohybuje okolo 250 a to najmä v súvislosti
s novým systémom zabezpečovania odvodov v rámci dohôd o pracovnej činnosti ako aj dohôd
o vykonaní práce. V tejto veci minister prisľúbil pomoc a v najbližšom čase zvolá stretnutie, na
ktoré prizve predsedu AK a riaditeľku Sekretariátu Akreditačnej komisie.

K bodu 2
Uznesenie 82.2.1
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).

K bodu 3
K tomuto bodu neboli predložené žiadne podklady na rokovanie.

K bodu 4
Na základe listu MŠVVaŠ SR č. 309_14/AK zo dňa 9. 12. 2014, jeho dodatku zo dňa 19. 12.
2014, ďalej žiadosti zaslanej elektronicky dňa 5. 12. 2014 a listu MŠVVaŠ SR č. 5_15/AK zo dňa
16. 1. 2015 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 18 návrhov. Výsledky overovaní predložili na zasadnutí predsedovia príslušných
stálych PS a následne Akreditačná komisia prijala k tomuto bodu uznesenie.

Uznesenie 82.4.1
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
Uznesenie 82.5.1
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 6
6.1 Hodnotenie oblastí výskumu po fakultách jednotlivých vysokých škôl
(predkladajú predsedovia stálych PS)
V rámci tohto bodu sa členovia AK oboznámili s hodnoteniami oblastí výskumu, ktoré navrhli
jednotlivé pracovné skupiny po návštevách na vysokých školách.
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Uznesenie 82.6.1
Do 83. zasadnutia AK pripravia predsedovia jednotlivých PS v spolupráci s predsedom AK na
odsúhlasenie hodnotenia oblastí výskumu v súlade s ods. 20 Kritérií na hodnotenie úrovne
výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie
činností vysokej školy účinnými a platnými od 4. apríla 2013.
6.2 Posudzovanie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať študijné programy a habilitačné
konanie a vymenúvacie konanie (HVK)
V súlade s prijatým postupom odsúhlasovania vyjadrení pre akreditáciu študijných programov
a HVK podľa oblastí výskumu sa v rámci tohto bodu Akreditačná komisia vyjadrila
k spôsobilosti uskutočňovať študijné programy a k spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konanie
a vymenúvacie konanie predložené vysokými školami v rámci komplexnej akreditácie za oblasť
výskumu 12. chémia, chemická technológia a biotechnológie. Návrhy vyjadrení predkladal
predseda stálej pracovnej skupiny M. Urban.

Uznesenie 82.6.2
Odsúhlasené vyjadrenia budú postupne začleňované do záverečných hodnotiacich správ
jednotlivých vysokých škôl, ktoré budú pripravovať predsedovia dočasných pracovných skupín
ustanovení pre jednotlivé vysoké školy.
6.3 Vzor hodnotiacej správy pre vysoké školy
(odsúhlasenie obsahu a skladby správy)

Uznesenie 82.6.3
a) Akreditačná komisia odsúhlasila obsahovú skladbu a rozsah hodnotiacej správy, ktorú v súlade
s § 84 ods. 5 platného zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. vypracuje do dvanástich
mesiacov od začiatku komplexnej akreditácie činností pre každú vysokú školu.
b) Akreditačná komisia poveruje člena AK M. Pola vypracovaním hodnotenia k vnútornému
systému kvality a jeho uplatňovaniu, prípadne k ich nedostatkom na 22 vysokých školách
v termíne, ktorý umožní zapracovanie hodnotenia do hodnotiacej správy vysokej školy
uvedenej v písmene a) tohto uznesenia.
6.4 Odsúhlasenie zmien v uznesení č. 76.8.2 v znení uznesenia č. 79.8.1.
- zmeny v dočasných PS pre komplexnú akreditáciu vysokých škôl
Vzhľadom na zánik členstva troch členov AK v priebehu februára 2015 bolo potrebné v prípade
niektorých vysokých škôl poveriť vedením dočasných pracovných skupín ustanovených pre
komplexnú akreditáciu iného člena AK. Po krátkej diskusii boli prijaté zmeny tak, ako je uvedené
v prílohe k nižšie uvedenému uzneseniu.

Uznesenie 82.6.4
Akreditačná komisia odsúhlasila zmeny v dočasných pracovných skupinách ustanovených pre
akreditáciu vysokých škôl uznesením č. 76.8.2 v znení uznesenia č. 79.8.1 takto: (pozri prílohu
k uzneseniu)
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K bodu 7
7.1 Zmeny v stálych PS a dočasných PS

Uznesenie 82.7.1
Akreditačná komisia v súlade s čl. 6 ods. 6 platného štatútu AK:
a) schválila zmeny v stálych PS takto: (pozri prílohu k uzneseniu),
b) ustanovila na základe podnetu z Českej republiky dočasnú pracovnú skupinu v zložení
V. Patráš (predseda), M. Gbúrová, Ľ. Fišera, M. Pol, J. Holeček na overenie skutočností,
ktoré uvádza webová stránka Novojičínského vzdelávacieho centra, s. r. o. o možnosti
poskytovania vysokoškolského vzdelávania v akademickom roku 2014/2015 v bakalárskych
a nadväzujúcich magisterských študijných programoch, na ktoré má priznané právo Vysoká
škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove v študijných programoch, napriek
tomu, že Akreditačná komisia posudzovala predmetné programy len pre územie Slovenskej
republiky.
7.2 Nevybavené žiadosti
Sekretariát Akreditačnej komisie zašle prehľad nevybavených žiadostí členom AK do 10. 3. 2015
pre potreby prípravy hodnotiacich správ na 83. ZAK.
7.3 Iné

Uznesenie 82.7.3a
Akreditačná komisia odsúhlasila na rok 2015 účasť zástupcov AK a zástupcov SAK na
aktivitách medzinárodných organizácii, ktorých je členom takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

Uznesenie 82.7.3b
Akreditačná komisia odsúhlasila zmenu uznesenia č. 81.8.3c takto:
Zasadnutie
83. ZAK
84. ZAK
85. ZAK
86. ZAK

Termín
25. - 27. marec 2015
29. - 30. apríl 2015
27. - 29. máj 2015
01. - 03. júl 2015

Miesto
Bratislava
Bratislava
Tatranské Zruby
Liptovský Mikuláš

Uznesenie 82.7.3c
Akreditačná komisia sa oboznámila s listom prof. Ľ. Snohu, ktorý sa obrátil na ministra školstva
s návrhom na možnú formu zverejnenia výsledkov komplexnej akreditácie vysokých škôl.
Členovia AK budú brať predmetný návrh do úvahy pri finalizácii zverejňovania výsledkov z
komplexnej akreditácie a poverujú predsedu AK vypracovaním odpovede pre navrhovateľa.
V rámci tohto bodu tajomníčka AK informovala členov AK o doplnení podkladov k žiadostiam
o komplexnú akreditáciu tých vysokých škôl, ktoré boli na tento úkon buď vyzvané listami
koncom roka 2014, alebo im bolo umožnené doplniť podklady z dôvodov, ktoré nevedeli
predvídať pri podávaní žiadosti. Takto bolo listom predsedu AK oslovených celkovo 17
vysokých škôl. Vysoké školy v termínoch uvedených v listoch predložili doplnenie podkladov,
avšak v šiestich prípadoch vysoké školy predložili doplnenie podkladov nad rámec výzvy. Po
kontaktovaní týchto vysokých škôl SAK cez prostriedky elektronickej komunikácie dve vysoké
školy podklady upravili a štyri vysoké školy stále nie je možné z uvedených dôvodov pričleniť
k pôvodnej žiadosti. Následne predseda AK informoval členov, že vydal SAK usmernenie,
podľa ktorého nie je možné akceptovať doplnené podklady z tých vysokých škôl, ktoré presiahli
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obsah výzvy z decembra 2014. Poveril predsedov dočasných pracovných skupín pre dotknuté
štyri vysoké školy, aby v tejto veci boli SAK nápomocní.
Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK
Zápis schválil dňa:

Ľubor F i š e r a
predseda Akreditačnej komisie
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