Zápis
z 84. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného 28. – 30. apríla 2015 v Bratislave
Účasť
1. Členovia AK
Prítomní:

Ospravedlnení:

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

2. Hostia
Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (minister školstva)
Karol Mičieta, viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK)
Jana Šmelková, predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ)
Filip Ondrej, tajomník pre pedagogické záležitosti 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 HVK
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) za
tieto oblasti výskumu:
1. pedagogické vedy (G. Petrová)
2. humanitné vedy (V. Patráš)
4. umenie (L. Čarný)
5. projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo (J. Škvarenina)
6. spoločenské a behaviorálne vedy (M. Gbúrová)
7. právo a medzinárodne vzťahy (R. Schronk)
8. ekonómia a manažment (J. Horváth)
9.1 fyzika (M. Urban)
11. montánne vedy (M. Líška)
14. strojárstvo (J. Mihok)
15. elektronika a elektrotechnika (M. Líška)
18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy (D. Ježová)
20. veterinárske vedy (D. Ježová)
22. dopravné služby (V. Kupec)
23. bezpečnostné služby (J. Mihok)
24. matematika a štatistika (J. Horváth)

7. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. f) – zmeny v sústave študijných odborov
8. Rozličné
8.1 Zmeny v stálych PS a dočasných PS
8.2 Nevybavené žiadosti
8.3 Iné

K bodu 1
Zasadnutie otvoril a viedol predseda Ľubor Fišera v súlade so štatútom Akreditačnej komisie.
Predseda v úvode zasadnutia konštatoval, že komisia s počtom 16 prítomných členov je
uznášaniaschopná. Po privítaní hostí predseda predniesol návrh programu, ktorý bol na základe
jeho návrhu doplnený o bod 7. Pôvodný bod 7. Rozličné bol prečíslovaný na bod 8. Po
jednomyseľnom odsúhlasení programu zasadnutia tajomníčka AK oboznámila členov s plnením
uznesení z 83. ZAK. Všetky uznesenia boli splnené. Časti rokovania sa zúčastnili aj niektorí
zástupcovia reprezentácie vysokých škôl.

K bodu 2
Uznesenie 84.2.1
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 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. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách overila
výsledky opatrení prijaté vysokou školou a konštatuje, že vysoká škola nedostatky odstránila
a spĺňa požadované kritériá na obnovenie platnosti priznaných práv v týchto študijných
programoch: (pozri prílohu k uzneseniu).
d) Akreditačná komisia vzala na vedomie informáciu súčasnej predsedníčky stálej pracovnej
skupiny pre OV 18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy o stave
spracovania žiadosti č. 55_15/AK, ktorou MŠVVaŠ SR zaslalo AK správu UVLF o výsledku
prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov v magisterskom študijnom programe farmácia,
v ktorom má vysoká škola v súčasnosti pozastavené právo udeľovať zodpovedajúci
akademický titul. Vzhľadom na neukončenú rozpravu o predmetnej správe v stálej PS ku dňu
rokovania AK, sa rokovanie k tomuto bodu prerušuje do najbližšieho zasadnutia AK.
Pri posudzovaní študijných programov bola prerokovaná žiadosť (č. 75_15/AK) dekanky Fakulty
humanitných vied Žilinskej univerzity o nápravu procesnej chyby. Po diskusii členovia
skonštatovali, že žiadosti nie je možné vyhovieť a o dôvodoch bude písomne informovaný listom
predsedu AK štatutárny orgán vysokej školy.
Ďalej sa členovia AK oboznámili s odpoveďou GR SVŠVV, ktorú zaslal poverenému rektorovi
Vysokej školy Goethe Uni Bratislava a týkala sa problematiky možných akreditácií po zamietnutí
žiadosti v danom študijnom odbore. Odpoveď bola zaslaná predsedovi AK na vedomie a nie je ju
možné považovať za oficiálne usmernenie MŠVVaŠ SR k požiadavke predsedu AK, ktorá bola
zaslaná ministrovi školstva listom zo dňa 16. marca 2015.
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V závere tohto bodu predseda AK oboznámil členov AK s dôvodmi vyžiadania informácie (č.
žiadosti 76_14/AK) od rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) k činnosti
Inštitútu manažérskych systémov na pracovisku v Poprade. Podľa dostupných informácií, vrátane
informácie zverejnenej na webovom sídle vysokej školy, od akademického roka 2004/2005
Ekonomická fakulta UMB uskutočňuje bakalárske a inžinierske štúdium v akreditovaných
študijných programoch v študijnom odbore 3.3.16. ekonomika a manažment podniku vrátane
promócií bakalárov aj inžinierov aj na predmetnom pracovisku. Vzhľadom na skutočnosť, že
rektor UMB nepotvrdil v odpovedi skutočnosti známe AK a pracovisko v Poprade definoval ako
konzultačné stredisko, na ktorom sa v budúcnosti bude UMB uchádzať o akreditáciu študijných
programov 1. a 2. stupňa, overením skutkového stavu v danej veci sa poveruje stála pracovná
skupina pre OV 8. ekonómia a manažment. Stála PS overí dodržanie podmienok akreditácie
predmetných študijných programov na EF UMB v rámci komplexnej akreditácie.

Uznesenie 84.2.2
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
posúdila spôsobilosť nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní
doktorandských študijných programov (§ 86 zákona o vysokých školách) a podľa § 83 ods. 2
citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR priznať právo podieľať sa na ich uskutočňovaní
s predmetnými vysokými školami takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 3
Uznesenie 84.3.1
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na
vymenúvanie profesorov a podľa § 83 ods. 3 citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR priznať
právo uskutočňovať tieto konania v príslušnom študijnom odbore takto: (pozri prílohu
k uzneseniu).

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

K bodu 5
Uznesenie 84.5.1
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)
Predseda AK predložil prvé výsledky prehodnocovania hodnotení oblastí výskumu. Predložené
boli údaje za oblasti výskumu 11, 13, 14, 15, 17 a 19, ktoré boli prekonzultované už aj
s predsedami stálych PS. Návrh finálneho hodnotenia aj za ostatné oblasti výskumu sa očakáva
na 86. zasadnutí, ktoré sa bude konať koncom mája 2015.
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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 v rámci tohto bodu sa 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 tieto
oblasti výskumu: 4, 5, 6, 7, 9.1, 11, 14, 15, 20, 22, 23. Návrhy vyjadrení predkladali predsedovia
stálych pracovných skupín.
Z časových dôvodov neboli na zasadnutí posúdené predložené podklady za oblasť výskumu 1 a 2
a vzhľadom na objektívne príčiny neboli na 84. ZAK predložené podklady na rokovanie ani za
oblasti výskumu 18, 24 a 8. Na základe uvedeného predseda AK navrhol zvolať okrem riadneho
zasadnutia aj mimoriadne zasadnutie ešte v priebehu mája 2015. Návrh členovia AK prijali
jednomyseľne. Termín, miesto a čas konania mimoriadneho 85. ZAK bude oznámený členom
AK včas a v súlade so štatútom AK.

K bodu 7
Uznesenie 84.7.1
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
posúdila návrh na zmenu v sústave študijných odborov (č. žiadosť 73_15/AK) zaslaný GR
SVŠVV. Návrh sa týka zmeny opisu študijného odboru hudobné umenie (doplnenie príbuzných
odborov) a Akreditačná komisia s ňou vyjadrila súhlas (pozri prílohu k uzneseniu).
Akreditačná komisia sa oboznámila s písomným dokumentom s názvom Vecný a časový plán
opatrení na zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom meraní žiakov OECD v štúdii
PISA– vyhodnotenie k 30. 6. 2015. Dokument bol doručený Sekretariátu Akreditačnej komisie
v októbri 2014 a týka sa zapojenia Akreditačnej komisie, ako zodpovednej inštitúcie, pri
iniciovaní zmien vo vzdelávaní učiteľov formou inovácie „obsahu vysokoškolskej učiteľskej
prípravy v odbore predškolská pedagogika a elementárna pedagogika, učiteľstvo akademických
predmetov a učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov“, ktorá sa ma dosiahnuť zmenou
opisov vyššie uvedených študijných odborov. Akreditačná komisia po diskusii prijala nasledujúce
uznesenie.

Uznesenie 84.7.2
Akreditačná komisia, poradný orgán vlády SR, konštatuje, že úloha pre ňu vymedzená v
dokumente Vecný a časový plán opatrení na zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom
meraní žiakov OECD v štúdii PISA (str. 5) patrí v zmysle § 50 zákona o vysokých školách
Sekcii vysokých škôl, vedy a výskumu, ktorá v rámci MŠVVaŠ SR vydáva a spravuje sústavu
študijných odborov Slovenskej republiky (súčasťou sústavy sú aj opisy študijných odborov).
Akreditačná komisia nie je inštitúcia a v zmysle zákona o vysokých školách sa iba vyjadruje
k návrhom na zmeny v sústave študijných odborov vrátane zmien opisov študijných odborov.
Akreditačná komisia súčasne konštatuje, že stav opisov študijných odborov vrátane učiteľských
študijných odborov je neudržateľný a vyžaduje sa ich akútna inovácia, ktorá zoberie do úvahy aj
tie požiadavky, ktoré sú uvedené v predmetnom dokumente. Doteraz predložené opisy zmien v
učiteľských študijných odboroch nenašli dostatočnú podporu na vyjadrenie súhlasu zo strany
Akreditačnej komisie.
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K bodu 8
8.1 Zmeny v stálych PS a dočasných PS

Uznesenie 84.8.1
Akreditačná komisia v súlade s čl. 6 ods. 6 platného štatútu AK schválila zmeny v stálych PS
a dočasných PS takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
8.2 Nevybavené žiadosti
Sekretariát Akreditačnej komisie zašle prehľad nevybavených žiadostí členom AK do 10. 5. 2015
pre potreby prípravy hodnotiacich správ na 85. ZAK.
8.3 Iné
V závere rokovania navštívil členov AK minister školstva Juraj Draxler. Predseda AK ako aj
ostatní prítomní členovia využili túto možnosť a požiadali ministra o čo najskoršie doplnenie
troch chýbajúcich členov AK vzhľadom na množstvo práce počas komplexných akreditácií.
Členovia toto stretnutie využili aj na vyjadrenie nespokojnosti so stavom, v akom sa nachádza
sústava študijných odborov, ktorú spravuje MŠVVaŠ SR. Po trinástich rokoch jej platnosti sa
ukazuje, že je v mnohých častiach neaktuálna a nereflektuje na nové trendy a vývoj
v jednotlivých študijných odboroch. Na tento stav AK upozornila v minulosti už viackrát, jednak
osobitnými uzneseniami, ako aj informáciami v správach o činnosti predkladaných za uplynulé
roky vláde SR.
Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK
Zápis schválil dňa:

Ľubor F i š e r a
predseda Akreditačnej komisie
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