
Zápis 
z 86. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 

konaného 27. – 29. mája 2015 v Tatranských Zruboch 

 

 

Účasť 

 

 

1. Členovia AK 
Prítomní: 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.  

Ospravedlnený:  M. Pol.  

 

2. Hostia  

Rudolf Kropil, prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) 

Anna Čekanová, podpredsedníčka Rady vysokých škôl (RVŠ) 

Filip Ondrej, tajomník pre pedagogické záležitosti 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 - 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 – odsúhlasenie  

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) 

8. ekonómia a manažment (J. Horváth) 

24. matematika a štatistika (J. Horváth) 

6.3 Návrh hodnotiacej správy pre vysoké školy– odsúhlasenie vzoru 

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (M. Urban) 

7. Špičkové tímy – vyhodnotenie návrhov z vysokých škôl (M. Urban) 

8. Rozličné 

8.1 Zmeny v stálych PS a dočasných PS 

8.2. Nevybavené žiadosti 

8.3 Iné 
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K bodu 1  
Zasadnutie otvoril a viedol predseda Ľubor Fišera. Privítal prítomných hostí a skonštatoval, že 

Akreditačná komisia je uznášaniaschopná. V rámci úvodu predseda AK oboznámil všetkých 

prítomných členov s dôvodmi zrušenia mimoriadneho 85. ZAK, ktoré bolo zvolané na 18. 5. 

2015 a konštatoval, že Akreditačná komisia ani k začiatku 86. ZAK nie je kompletná, čo veľmi 

komplikuje jej prácu najmä v čase vrcholiacich prác na komplexných akreditáciách vysokých 

škôl. Ďalej zasadnutie pokračovalo odsúhlasením návrhu programu a kontrolou uznesení. Po 

jednomyseľnom odsúhlasení programu zasadnutia tajomníčka AK oboznámila členov s plnením 

uznesení z 84. ZAK. Okrem uznesenia 84.2.1d, ktorého plnenie sa presúva na ďalšie zasadnutie 

(pozri uznesenie 86.2.1c), ostané uznesenia boli splnené. Časti rokovania sa zúčastnili aj 

zástupcovia reprezentácie vysokých škôl, ktorí využili svoju prítomnosť na informovanie členov 

AK o svojich aktivitách. Z vystúpenia podpredsedníčky RVŠ A. Čekanovej sa členovia 

dozvedeli, že tento orgán sa pripravuje na voľby, ktoré sa majú konať začiatkom júna 2015. 

V tejto súvislosti poďakovala za možnosť zúčastňovať sa zasadnutí AK a ocenila nesmierne 

množstvo práce AK, ktoré vykonáva v rámci procesov komplexnej akreditácie VŠ. Prezident 

SRK R. Kropil informoval najmä o ostatnom zasadnutí SRK, na ktorého rokovaní sa zúčastnil aj 

zástupca AK V. Patráš. Oboznámil členov AK so súhlasom na vymenovanie nových členov AK, 

ktorí podľa jeho informácie už mali byť predmetom rokovania vo vláde SR v čase konania 86. 

ZAK. Prezident ďalej zdôraznil, že SRK sa usiluje rovnako ako aj AK o to, aby bola AK čo 

najskôr v plnom počte a že chýbajúci traja členovia zbytočne komplikujú práce AK najmä na 

komplexných akreditáciách.  

 

K bodu 2 

Uznesenie 86.2.1 
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. 7 

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 pozastaviť práv, resp. zamietnuť žiadosť 

udeľovať absolventom príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul 

takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

c) Akreditačná komisia neukončila rokovanie k správe 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. Rokovanie 

z dôvodu nepredloženia stanoviska stálej pracovnej skupiny pre OV 18. lekárske, 

farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy sa prerušuje do 87. ZAK, ktoré sa bude konať 

1. - 3. 7. 2015. 

d) Akreditačná komisia sa oboznámila so stanoviskom dočasnej PS ustanovenej na 80. ZAK 

(uznesenie č. 80.9.3e) na preverenie skutočností na Akadémii médií, odbornej vysokej škole 

mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave (ďalej len „AM“) uvedených v podnete 

AK (č. 290-14/AK). Akreditačná komisia vzala na vedomie závery prijaté dočasnou PS a 

poverila predsedu AK písomne oboznámiť rektora AM so závermi stálej PS.  

e) Akreditačná komisia sa oboznámila s výsledkami návštevy členov stálej PS pre OV 8 na 

Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy (ďalej len „FEP PEVŠ“), ktorá sa 

uskutočnila v súlade s uznesením AK č. 76.11.2a. Vzhľadom na vyžiadanie doplnenia 

informácií z FEP PEVŠ členmi PS, rokovanie sa k tomuto bodu prerušuje a predseda stálej 
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PS J. Horváth sa poveruje predložením kompletných materiálov k danej problematike na 87. 

ZAK. 

 

Uznesenie 86.2.2 
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 pozastaviť právo podieľať sa na ich uskutočňovaní študijného programu 

s  vysokou školou takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

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

 

K bodu 4 
Predsedovia stálych PS predložili výsledky overovania dodržania kritérií na vymenovanie za 

profesora návrhov doručených doručené Akreditačnej komisii z MŠVVaŠ SR dňa 21. 4. 2015. 

Z 11 návrhov bolo prerokovaných 10. V prípade študijného odboru architektúra a urbanizmus 

predseda stálej PS požiadal predmetnú vysokú školu o doplnenie podkladov, z uvedeného dôvodu 

návrh nebol na 86. zasadnutí predmetom rokovania. 

 

Uznesenie 86.4.1 
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. g) zákona o vysokých školách sa vyjadrila 

k splneniu kritérií vysokých škôl na vymenúvacie konanie schválených podľa § 12 ods. 1 písm. e) 

zákona v prípade návrhov, ktoré jej predložilo MŠVVaŠ SR listom zo dňa 16. 4. 2015 (č. žiadosti 

76_15/AK) a to takto: (pozri prílohu k uzneseniu).  

 

K bodu 5 

Uznesenie 86.5.1 
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 a študijných odborov, na ktoré majú vysoké školy priznané právo 

uskutočňovať habilitačné konanie a vymenúvacie konanie a neakceptuje navrhnuté zmeny 

takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

K bodu 6 
 

6.1 Hodnotenie oblastí výskumu po fakultách jednotlivých vysokých škôl 

 – odsúhlasenie 

 

Uznesenie 86.6.1 
Akreditačná komisia odsúhlasila hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej 

tvorivej činnosti po fakultách vysokých škôl a po oblastiach výskumu. Odsúhlasené hodnotenia 
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výskumu budú zahrnuté do príslušnej časti návrhu hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie  

predmetnej vysokej školy.  

 

6.2 Posudzovanie spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie 

a vymenúvacie konanie a študijné programy 

(predkladajú predsedovia stálych PS) 

 

Akreditačná komisia sa vyjadrila k žiadostiam o akreditáciu študijných programov a k žiadostiam 

o spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konanie a vymenúvacie konanie, ktoré predložili vysoké 

školy v rámci komplexnej akreditácie za  oblasti výskumu 1, 2, 8 a 24.  

 

6.3 Návrh hodnotiacej správy pre vysoké školy  
(odsúhlasenie vzoru) 

 

Zo 7 návrhov hodnotiacich správ vysokých škôl plánovaných na 86. ZAK (STU, VŠVU, VŠMU, 

AU, UVLF, SPU a APZ) bol vzhľadom na neukončené odsúhlasenie študijných programov, 

HVK a hodnotení oblastí výskumu predložený len návrh hodnotiacej správy za Vysokú školu 

výtvarných umení. Návrh správy spolu s prílohami predložil v spolupráci so Sekretariátom AK 

predseda dočasnej PS M. Urban. AK sa so všetkými časťami návrhu hodnotiacej správy 

oboznámila a prijala predložený návrh ako vzor pre všetky ostatné vysoké školy.   

Uznesenie 86.6.2 
Akreditačná komisia odsúhlasila vzor návrhu hodnotiacej správy tak, ako bol predložený 

s prílohami v prípade Vysokej školy výtvarných umení. Podklady do bodov 2 až 6 návrhu 

hodnotiacej správy budú predsedovia dočasných PS pripravovať v spolupráci so Sekretariátom 

Akreditačnej komisie.  

  

Následne predseda AK zhodnotil stav prác na príprave návrhov hodnotiacich správ pre 22 

vysokých škôl vo vzťahu k lehote, v ktorej je AK povinná predložiť  návrhy hodnotiacich správ 

štatutárnym zástupcom vysokých škôl a harmonogram ich predkladania na 87. ZAK tak, ako je 

uvedené v nasledujúcom uznesení.   

Uznesenie 86.6.3 
Predsedovia dočasných pracovných skupín pre komplexnú akreditáciu vysokých škôl, ktoré 

požiadali o akreditáciu 2. 6., resp. 1. 7. 2014 doručia najneskôr do 15. 6. 2015 Sekretariátu 

Akreditačnej komisie návrhy hodnotiacich správ. Tieto budú predmetom rokovania na 87. ZAK, 

ktoré sa bude konať 1. – 3. 7. 2015 v Liptovskom Mikuláši. Po ich odsúhlasení budú návrhy 

hodnotiacich správ spolu s prílohami zaslané vysokým školám na vyjadrenie tak, aby ich vysoké 

školy mali k dispozícii minimálne 30 dni pred konaním 88. ZAK, ktoré je plánované na 22. – 25. 

8. 2015 v Trnave. 

  

K bodu 7 

Uznesenie 86.7.1 
Akreditačná komisia v súlade s harmonogramom prác vyhodnotila návrhy z vysokých škôl, ktoré 

v rámci projektu Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku 

predložili Akreditačnej komisii. Z pôvodne predložených 77 návrhov po posúdení v stálych 

pracovných skupinách bolo zahraničným posudzovateľom zaslaných 44 návrhov, z ktorých bolo 

akceptovaných na základe prijatých kritérií 37 (pozri prílohu k uzneseniu). V tejto súvislosti sa 

predseda Akreditačnej komisie poveruje písomne oznámiť rektorovi príslušnej vysokej školy 

výsledok vyhodnotenia návrhov. Predseda AK bude informovať o záveroch vyhodnotenia 

projektu aj ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a  verejnosť. 
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K bodu 8 
8.1 Zmeny v stálych PS a dočasných PS  

 

Uznesenie 86.8.1 
Akreditačná komisia v súlade s čl. 6 ods. 6 platného štatútu AK schválila zmeny v  stálych PS 

takto: (pozri prílohu k uzneseniu).  

 

8.2 Nevybavené žiadosti 

 

Sekretariát Akreditačnej komisie zašle prehľad nevybavených žiadostí členom AK do 10. 6. 2015 

pre potreby prípravy hodnotiacich správ na 87. ZAK. 

 

8.3 Iné  
 

Uznesenie 86.8.2 
Akreditačná komisia sa oboznámila s listom ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2015-

4465/313:1-15A0 zo dňa 23. 4. 2015 zaevidovaného pod č. 77_15/AK a poveruje predsedov 

stálych pracovných skupín AK prípravou podkladov k predmetu veci na 87. ZAK, ktoré sa bude 

konať 1. - 3. 7. 2015.  

 

Uznesenie 86.8.2 
Akreditačná komisia odsúhlasila termíny zasadnutí na druhý polrok 2015 takto: 

 

Zasadnutie   Termín konania   Miesto konania  

88. ZAK   22.- 25. 8. 2015  Trnava 

89. ZAK  28.-29. 10. 2015  Bratislava  

 

 

 

Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK 

 

Zápis schválil dňa:  Ľubor F i š e r a   

predseda Akreditačnej komisie 


