Zápis
z 83. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného 25. – 27. marca 2015 v Bratislave
(Ústav pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3)
Účasť
1. Členovia AK
Prítomní:

Ospravedlnení:

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

2. Hostia
Dušan Čaplovič, podpredseda výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Rudolf Kropil, prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK)
Viktor Smieško, predseda Rady vysokých škôl (RVŠ)
Jana Šmelková, predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl (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
5. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 12 – zmena študijného programu, resp.
zmena HKV
6. Činnosť AK podľa § 84 - komplexná akreditácia (KA)
6.1 Hodnotenie oblastí výskumu po fakultách jednotlivých vysokých škôl
6.2 Posudzovanie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie
a vymenúvacie konanie a študijné programy (predkladajú predsedovia stálych PS)
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, že Akreditačná komisia má ku dňu zasadnutia 18 členov a
vymenovanie nových troch členov, vrátane vymenovania nového podpredsedu AK sa zatiaľ
nezrealizovalo. Zasadnutie pokračovalo hlasovaním o návrhu programu, ku ktorému prítomní
členovia nemali pripomienky a bol prijatý jednomyseľne. Následne predseda AK informoval o
aktivitách, ktorých sa zúčastnil od ostatného zasadnutia:
 Stretnutie s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu dňa 9. 3. 2015 k problematike
dofinancovania rozpočtu AK na rok 2015. Stretnutia sa zúčastnil okrem predsedu AK
a ministra aj GR SVŠVV Peter Plavčan, riaditeľka osobného úradu Danka Kapucianová
a riaditeľka Sekretariátu Akreditačnej komisie (SAK) Mária Holická. Počas stretnutia prišlo
k prísľubu navýšenia rozpočtu AK, ktorý v rámci ministerstva spravuje SAK. Dodatočné
finančné prostriedky budú použité na odmeny pre členov stálych pracovných skupín (PS)
a SAK vykoná náležité úkony, aby boli tieto prostriedky formou rozpočtového opatrenia
delimitované na osobný úrad, ktorý zabezpečuje predmetnú agendu.
 Stretnutie so zástupcami odboru vysokoškolského vzdelávania Mgr. Jozefom Jurkovičom
a Mgr. Zuzanou Brčákovou 9. 3. 2015 k harmonogramu prác AK na komplexných
akreditáciách 22 vysokých škôl vo vzťahu k platnosti existujúcich priznaných práv a nových
práv priznaných po ukončení prác AK na komplexnej akreditácii VŠ.
 Účasť predsedu AK 18. 3. 2015 na rokovaní ministra školstva Juraja Draxlera so zástupcami
vysokých škôl k problematike priznávania práv v rámci komplexnej akreditácie. Za vysoké
školy sa rokovania zúčastnili: predseda klubu dekanov fakúlt vysokých škôl prof. J. Tomáš,
dekan FPV UKF, poradca premiéra SR pre školstvo, prof. L. Vozár, prorektorka SPU prof. Z.
Gálová a GR SVŠVV P. Plavčan.
 Účasť na vymenovaní nového rektora STU (11. 3. 2015) a nových profesorov vysokých škôl
(12. 3. 2015) prezidentom SR.
 Informovanie médií k akreditovaniu študijných programov z Vysokej školy Goethe Uni so
sídlom v Bratislave.
V rámci tohto bodu informoval člen AK J. Škvarenina ostatných členov AK o účasti na Valnom
zhromaždení ŠRVŠ, na ktoré bola AK pozvaná a uskutočnilo sa 28. 2. 2015 vo Zvolene.
Na záver bodu 1 tajomníčka AK informovala o plnení kritérií z ostatného, 82. ZAK, pričom
konštatovala, že všetky uznesenia boli splnené okrem uznesenia 82.6.1, ktoré bolo splnené len
čiastočne a jeho splnením sa bude AK zaoberať na 84. ZAK.
Časti rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia reprezentácie vysokých škôl. O vystúpenie požiadal
 predseda RVŠ V. Smieško. Opätovne zdôraznil podporu AK v jej aktivitách a keďže sa
sám, ako člen stálej PS, zúčastňuje aj na posudzovaniach niektorých vysokých škôl
v rámci komplexnej akreditácie, vysoko oceňuje obrovskú a zodpovednú prácu členov
AK počas tejto aktivity;
 prezident SRK Rudolf Kropil pozdravil členov AK a uviedol, že chodí rád na zasadnutia
AK, aby mohol prenášať dôležité informácie všetkým rektorom vysokých škôl.
Na zasadnutie prijal pozvanie aj podpredseda výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež
a šport Dušan Čaplovič, ktorý sa zaujímal o priebeh prác na projekte špičkových tímov. O tejto
aktivite ho podrobne informoval predseda dočasnej PS pre špičkové tímy Miroslav Urban.
V závere svojej návštevy podpredseda výboru a poslanec NR SR Dušan Čaplovič poďakoval za
pozvanie a vyslovil názor, že po ukončení komplexných akreditácií by bolo vhodné usporiadať
stretnutie členov AK s členmi výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s cieľom oboznámiť
ich so závermi.
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K bodu 2
Uznesenie 83.2.1
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 ods. 8
citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR priznať právo s časovým obmedzením na dva
roky 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 sa zaoberala pripomienkami Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
(„PEVŠ“), ktoré zaslal AK minister školstva v súlade s § 82 ods. 8 platného zákona o
vysokých školách č. 131/2002 Z. z (žiadosť č. 25_15/AK z 12. 2. 2015) s požiadavkou na
prijatie buď nového vyjadrenia, alebo dopracovanie odôvodnenia vyjadrení prijatých na 80.
ZAK. Akreditačná komisia po rozsiahlej diskusii schvaľuje list ministrovi školstva
s navrhnutým obsahom (pozri prílohu k uzneseniu), v ktorom konštatuje a potvrdzuje:
1. Akreditačná komisia zastáva jednoznačný názor, že procesný postup pracovnej skupiny pre
oblasť výskumu 7. právo a medzinárodné vzťahy a AK bol plne v súlade s predpismi a jej
platným štatútom. Vyjadrenia PEVŠ spochybňujúce tento postup sú zavádzajúce
a v rozpore s predpismi, ktoré tento postup upravujú.
2. Tolerovanie takéhoto, možno bezprecedentného, porušovania právnych predpisov (v tomto
prípade s medzinárodným dosahom) môže viesť vo vysokom školstve na Slovensku ku
stavu, ktorý si dnes možno len ťažko predstaviť. AK preto jednoznačne trvá na svojom
závere a z uvedeného dôvodu naďalej navrhuje pozastaviť PEVŠ príslušné práva v súlade
so svojím pôvodným návrhom uvedeným na 80. ZAK.
3. PEVŠ nespĺňa kritériá B1, B2 a B3 a z uvedeného dôvodu AK naďalej navrhuje zamietnuť
žiadosť pre Fakultu práva PEVŠ v prípade pracoviska v Žiline v súlade so svojím
pôvodným návrhom uvedeným na 80. ZAK.
Na základe vyššie uvedených skutočností AK konštatuje, že nie je dôvod na prijatie nových
vyjadrení a trvá na pôvodných vyjadreniach uvedených pri predmetných študijných
programoch tak, ako bolo uvedené v prílohe k uzneseniu 80.2.1b a 80.2.1e (pozri prílohu
k uzneseniu - ŠP).

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

K bodu 4
K tomuto bodu neboli predložené žiadne podklady na rokovanie.

K bodu 5
Uznesenie 83.5.1
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).
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K bodu 6
V úvode tohto bodu Sekretariát Akreditačnej komisie (SAK) predložil členom AK harmonogram
predkladania vyjadrení stálych PS k žiadostiam vysokých škôl o akreditáciu študijných
programov a HVK podľa oblastí výskumu v rámci jednotlivých zasadnutí ako aj harmonogram
predkladania návrhov hodnotiacich správ pre vysoké školy do 84. ZAK. SAK ďalej informoval
členov AK o predložení doplnenia pôvodných podkladov k žiadostiam o komplexné akreditácie
a predložil prehľady týchto doplnení za jednotlivé vysoké školy. Tieto doplnenia budú
k dispozícii členom AK v novom IS AK v časti Posledné novinky.
6.1 Hodnotenie oblastí výskumu po fakultách jednotlivých vysokých škôl
(predkladajú predsedovia stálych PS)
K tomuto bodu neboli predložené žiadne podklady na rokovanie.
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:
3. historické vedy a etnológia
9.2 vedy o Zemi a vesmíre
10. environmentalistika a ekológia
13. vedy o živej prírode
16. informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie
17. inžinierstvo a technológie
19. poľnohospodárske a lesnícke vedy
21. vedy o športe
Návrhy vyjadrení predkladali predsedovia stálych pracovných skupín. Odsúhlasené vyjadrenia
v súlade s uznesením 82.6.2. budú postupne začleňované do záverečných hodnotiacich správ
jednotlivých vysokých škôl, ktoré budú pripravovať predsedovia dočasných pracovných skupín
ustanovení pre jednotlivé vysoké školy.
Tajomníčka AK na záver tohto bodu informovala AK o predložení žiadostí o komplexnú
akreditáciu ďalších piatich vysokých škôl
- Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
(predseda dočasnej PS J. Mihok)
- Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy so sídlom v Bratislave (predsedníčka
dočasnej PS M. Bieliková)
- Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (predsedníčka dočasnej PS D. Ježová)
- Paneurópska vysoká škola so sídlom v Bratislave (predseda dočasnej PS V. Patráš)
- Univerzita J. Selyeho so sídlom v Komárne (predseda dočasnej PS J. Horváth)
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K bodu 7
7.1 Zmeny v stálych PS a dočasných PS

Uznesenie 83.7.1
Akreditačná komisia v súlade s čl. 6 ods. 6 platného štatútu AK schválila zmeny v stálych PS
takto: (pozri prílohu k uzneseniu),
7.2 Nevybavené žiadosti
Sekretariát Akreditačnej komisie zašle prehľad nevybavených žiadostí členom AK do 10. 4. 2015
pre potreby prípravy hodnotiacich správ na 84. ZAK.
7.3 Iné

Uznesenie 83.7.3
Akreditačná komisia odsúhlasila zmenu uznesenia č. 81.8.3c v znení uznesenia 82.7.3b takto:
Zasadnutie
84. ZAK

Termín
28. - 30. apríla 2015

Miesto
Bratislava

V závere zasadnutia sa členovia AK oboznámili s podnetom, ktorý bol elektronicky doručený
z Českej republiky (ČR) a týka sa pôsobenia spoločnosti Akademie managementu a komunikace
(skratka „AMAK“). Táto spoločnosť v ČR realizuje rigorózne konanie na základe bližšie
nešpecifikovanej dohody s Vysokou školou Danubius so sídlom v Sládkovičove. Vzhľadom na
skutočnosť, že AK nemá v pôsobnosti posudzovanie podmienok uskutočňovania rigorózneho
konania, bolo predsedovi AK odporúčané prítomným zástupcom MŠVVaŠ SR zaslať podnet na
odbor kontroly ministerstva.
Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK
Zápis schválil dňa:

Ľubor F i š e r a
predseda Akreditačnej komisie
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