Zápis
z 89. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného 28. - 29. októbra 2015 v Bratislave
Účasť
1. Členovia AK
Prítomní:
M. Bieliková, L. Čarný, A. Dukát, M. Fendek, Ľ. Fišera, M. Gbúrová,
J. Holeček, D. Ježová, V. Kupec, M. Líška, P. Markoš, J. Mihok, V. Patráš,
G. Petrová, R. Schronk, J. Škvarenina, M. Urban, J. Vilček.
Ospravedlnení: J. Horváth, M. Pol.
2. Hostia
Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (minister školstva)
Peter Plavčan, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu SR (GR SVŠVaV)
Marek Šmid, viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK)
Martin Putala, predseda Rady vysokých škôl (RVŠ)
Zuzana Brčáková, odbor vysokoškolského vzdelávania sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu
Program
1. Otvorenie, schválenie návrhu programu, 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. a) a b) a § 83 ods. 8 a 9 – habilitačné konanie
a vymenúvacie konanie
4. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. f) – zmena v sústave študijných odborov
(žiadosť MŠVVaŠ SR č. 139_15/AK, zmena opisu ŠO sociológia, predkladá M. Gbúrová)
5. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. g) – overovanie splnenia kritérií
(predkladajú príslušní predsedovia stálych PS)
6. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 12 – zmena študijného programu, resp. zmena HVK
7. Vyjadrenie AK podľa § 84 ods. 4 písm. a) až f) – komplexná akreditácia
7.1 Informácia o priebehu komplexnej akreditácie na PEVŠ, SZU, AOS, VŠEaMVS a UJS
(predkladajú predsedovia príslušných dočasných PS)
7.2 Plán komplexných akreditácií pre ďalšie vysoké školy (predkladá predseda AK)
7.3 Analýza niektorých výsledkov z komplexnej akreditácie 22 vysokých škôl
7.4 Podnety z vysokých škôl k procesom komplexnej akreditácie, resp. ku kritériám KA
7.5 Iné
8. Rozličné
8.1 Zmeny v stálych a dočasných PS
8.2 Príprava správy o činnosti AK pre vládu SR za roky 2014 a 2015
(predkladá predseda AK)
8.3 Informácie z aktivít realizovaných v rámci členstva AK v medzinárodných
organizáciách (predkladá podpredseda AK , tajomníčka AK)
8.4 Návrh na zmenu vzoru hodnotiacej správy pre akreditáciu ŠP (predkladá tajomníčka AK)
8.5 Nevybavené žiadosti (predkladá SAK)
8.6 Návrh harmonogramu zasadnutí na rok 2016 (predkladá predseda AK)
8.7 Iné

K bodu 1
Zasadnutie otvoril a viedol predseda Ľubor Fišera. Privítal členov AK, hostí a následne všetkých
oboznámil s nasledujúcimi skutočnosťami, ktoré sa udiali od ostatného zasadnutia, konaného
koncom augusta 2015:
a) vzdanie sa členstva v AK prof. ThDr. Mariána Šurába, PhD. k 31. 8. 2015,
b) účasť na tlačovej konferencii s ministrom školstva k záverom komplexnej akreditácie na
22 vysokých školách (27. august 2015) a poskytovanie vyjadrení k téme komplexných
akreditácií pre médiá,
c) doručenie vyjadrenia z Paneurópskej vysokej školy k správe stálej PS AK pre OV 8 po
návšteve Fakulty ekonómie a podnikania (FEP PEVŠ) uverejnenej v rámci zápisu
z 87. ZAK (uznesenie 87.2.1e) o poskytovaní vysokoškolského vzdelávania len v mieste
sídla fakulty, t. j. v Bratislave,
d) požiadavka rektorov vysokých škôl, ktoré v rámci komplexnej akreditácie nesplnili
niektoré z kritérií KZU na začlenenie medzi univerzitné vysoké školy, na vzájomné
stretnutie s AK,
e) účasť na zasadnutí SRK (17. 9. 2015 vo Zvolene),
f) účasť zástupcu AK V. Patráša na stretnutí študentov – doktorandov, ktoré sa uskutočnilo
na Univerzite Mateja Bela v B. Bystrici (V. Patráš informoval o prezentácii na tomto
stretnutí v osobitnom bode),
g) účasť na oceňovaní špičkových tímov na Univerzite Komenského v Bratislave
(22. 9. 2015),
h) stretnutie s povereným rektorom Vysokej školy Goethe Uni Bratislava k situácii, ktorá
vznikla na vysokej škole po ukončení platnosti priznaných práv pre skoro všetky študijné
programy, ktoré mala vysoká škola doteraz priznané.
V súvislosti s informáciami uvedenými v písmenách c) a e) bodu 1 vzniesol člen AK R. Schronk
otázky, ku ktorým nasledovala diskusia a po nej boli prijaté závery formou nasledujúcich
uznesení.

Uznesenie 89.1.1
Akreditačná komisia poveruje podpredsedu AK J. Holečka preveriť na najbližšom zasadnutí
stálej pracovnej skupiny pre OV 8. ekonómia a manažment 19. 11. 2015 riešenie podnetu
študentky doktorandského štúdia PEVŠ FEP (doručený Akreditačnej komisii 22. 8. 2015)
pracovnou skupinou. O výsledku bude informovať na najbližšom zasadnutí AK.

Uznesenie 89.1.2
Sekretariát Akreditačnej komisie zašle členom AK stanovisko Slovenskej rektorskej komisie,
ktoré viceprezident SRK M. Šmid poskytol na otázku predsedu AK predloženú na zasadnutí SRK
17. 9. 2015 k problematike obsadzovania funkcií „profesorov“ a „docentov“ vysokoškolskými
učiteľmi vo vzťahu ku kritériám akreditácie študijných programov a habilitačným konaniam
a vymenúvacím konaniam.
Ďalej zasadnutie pokračovalo kontrolou uznesení z 87. a 88. ZAK. Tajomníčka AK konštatovala,
že všetky uznesenia boli splnené okrem uznesenia 87.7.2. Predmetné uznesenie už medzitým
stratilo aj opodstatnenie, vzhľadom na termín, dokedy bolo potrebné zaslať ministerstvu školstva
požadované informácie vyžiadané listom č. 77_15/AK zo dňa 21. 4. 2015.
Časti zasadnutia sa zúčastnili aj zástupcovia SRK a RVŠ. Minister školstva Juraj Draxler počas
zasadnutia ocenil zásluhy predsedu AK za prínos k zvyšovaniu kvality vysokého školstva a prof.
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Ing. Ľuborovi Fišerovi, DrSc. odovzdal pri príležitosti jeho okrúhleho životného jubilea Veľkú
medailu sv. Gorazda.

K bodu 2
Uznesenie 89.2.1
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. 1
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. 1
citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR nepriznať právo udeľovať absolventom
príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul takto: (pozri prílohu
k uzneseniu).
V rámci bodu 2 Akreditačná komisia sa zaoberala aj viacerými podnetmi a oznámeniami
zaslanými vysokými školami, zamestnancami vysokých škôl ako aj inými subjektmi a k ich
riešeniu prijala nasledujúce uznesenia:

Uznesenie 89.2.2
a) Akreditačná komisia poveruje predsedu stálej pracovnej skupiny pre OV 11. metalurgické
a montánne vedy M. Líšku overením podnetov o porušovaní predpisov pri obhajobách
dizertačných prác na Fakulte priemyselných technológií TnUAD v Púchove uvedených v liste
zo dňa 22. 9. 2015 evidovanom pod č. 152_15/AK. Predseda overenie uskutoční najneskôr do
konca kalendárneho roka 2015.
b) Akreditačná komisia poveruje predsedu AK zaslaním odpovede Paneurópskej vysokej škole
k výkladu, ako akreditovať študijné programy na pracoviskách, ktoré nie sú sídlom vysokej
školy na základe požiadavky zaslanej Akreditačnej komisii (122_15/AK zo dňa 17. 7. 2015).
c) Akreditačná komisia sa oboznámila s výsledkom zisťovania podnetu zo dňa 19. 10. 2015
evidovaného pod č. 167_15/AK, ktoré bolo predsedom AK pridelené na riešenie stálej
pracovnej skupine pre OV 6. spoločenské a behaviorálne vedy. Stála pracovná skupina
potvrdzuje, že v súčasnosti odsúhlasený garant pre študijné programy sociálna práca 1. a 2.
stupňa v dennej forme na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity pre pracovisko Spišská
Kapitula, nespĺňa kritérium KSP-A6. Akreditačná komisia navrhuje opraviť vyjadrenie
k predmetnému študijnému programu z 88. ZAK takto: (pozri prílohu k uzneseniu). O tejto
skutočnosti bude Akreditačná komisia neodkladne informovať ministra školstva.
d) Akreditačná komisia vzala na vedomie oznámenie „Vysokej školy ekonómie a manažmentu
verejnej správy“ so sídlom v Bratislave o zmene adresy jej sídla.

K bodu 3
Uznesenie 89.3.1
Akreditačná komisia sa zaoberala žiadosťou č. 143_15/AK GR SVŠVaV zo dňa 7. 8. 2015
o zaslanie stanoviska k podnetu na nedodržiavanie kritérií ustanovených na habilitačné konanie
a vymenúvacie konanie na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
v študijnom odbore 5.1.1. architektúra a urbanizmus.
Akreditačná komisia konštatuje, že skutočnosti uvedené v podnete sú čiastočne opodstatnené a sú
zahrnuté do uznesenia 89.5.2.
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K bodu 4
Uznesenie 89.4.1
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
posúdila návrh GR SVŠVaV (číslo žiadosti 139_15/AK zo dňa 2. 9. 2015) na zmenu v sústave
študijných odborov zahŕňajúcu zmenu opisu študijného odboru 3.1.1. sociológia. Na základe
vyjadrenia stálej pracovnej skupiny pre oblasť výskumu 6 a po rozsiahlej diskusii Akreditačná
komisia vyjadruje nesúhlas s predmetným návrhom a odporúča ho MŠVVaŠ SR vrátiť
predkladateľovi na prepracovanie s odôvodnením: (pozri prílohu k uzneseniu)

K bodu 5
Na základe listu MŠVVaŠ SR (žiadosi č. 107_15/AK a č. 76_15/AK) stála PS pre OV 5 overila
splnenie kritérií na vymenúvacie konanie prijaté v súlade s § 12 ods. 1 písm. e) zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách na Fakulte architektúry STU v študijnom odbore 5.1.1.
architektúra a urbanizmus. Výsledky overovaní predseda stálej PS predložil na zasadnutí a AK
následne prijala uznesenia.

Uznesenie 89.5.1
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. overila splnenie
kritérií pre vymenúvacie konanie v študijnom odbore architektúra a urbanizmus na Fakulte
architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a konštatuje, že vysoká škola nesplnila
kritériá schválené pre vymenovacie konanie v jednom z predložených prípadov: (pozri prílohu
k uzneseniu).

Uznesenie 89.5.2
Akreditačná komisia v súlade s § 83 ods. 11 zákona č. 131/2002 Z. z. navrhuje odňať právo v
študijnom odbore 5.1.1. architektúra a urbanizmus na Fakulte architektúry Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave na tri roky. Dôvodom sú zistenia uvedené v uznesení 89.5.1.

K bodu 6
Uznesenie 89.6.1
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 7
7.1 Informácia o priebehu komplexnej akreditácie na PEVŠ, SZU, AOS, VŠEaMVS a UJS
(predkladajú predsedovia príslušných dočasných PS)
Predsedovia dočasných PS pre komplexnú akreditáciu PEVŠ (V. Patráš), SZU (D. Ježová), AOS
(J. Mihok) a VŠEaMVS (P. Markoš) postupne informovali o priebehu návštev na zmienených
vysokých školách, ktoré sa uskutočnili v októbri 2015. Návšteva na UJS je plánovaná na 11. 11.
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2015. Okrem predsedu dočasnej PS pre komplexnú akreditáciu AOS, predsedovia na zvyšných
troch vysokých školách konštatovali, že bude potrebné vyžiadať doplnenie údajov
v predložených prílohách k žiadosti o komplexnú akreditáciu. V mnohých dokumentoch
a formulároch chýbajú informácie o funkčných miestach garantov, resp. spolugarantov ako aj
informácie, týkajúce sa ich roka narodenia, ktoré majú byť uvedené v súlade s platným
nariadením vlády o Akreditačnej komisii. Výzva na doplnenie príloh bude vysokým školám
zaslaná hneď po skončení zasadnutia. V závere tohto bodu bolo konštatované, že vzhľadom na
plán a časový harmonogram prác na komplexných akreditáciách predmetných vysokých škôl
a lehotu, ktorá zaväzuje Akreditačnú komisiu vyhotoviť hodnotiacu správu z komplexnej
akreditácie do dvanástich mesiacov od podania žiadosti PEVŠ, SZU, VŠEaMVS, AOS a UJS, je
potrebné do konca roka 2015 zvolať ešte mimoriadne zasadnutie AK.

Uznesenie 89.7.1a
Akreditačná komisia odsúhlasila konanie mimoriadneho 90. zasadnutia AK na deň 9. decembra
2015 so začiatkom o 9.00 h, na ktoré predsedovia stálych PS za dané oblasti výskumu pripravia
podklady na posúdenie žiadostí o akreditáciu študijných programov, habilitačných konaní
a vymenúvacích konaní a podklady na hodnotenie príslušných oblastí výskumu.

Uznesenie 89.7.1b
Akreditačná komisia, na základe podnetu stálej pracovnej skupiny za oblasť výskumu 7. právo
a medzinárodné vzťahy, ktorú predniesol R. Schronk, poveruje predsedu AK zaslať MŠVVaŠ
SR list so žiadosťou o poskytnutie informácie, či bolo PEVŠ odňaté právo v študijnom odbore
trestné právo pre vykonávanie habilitačných konaní a vymenúvacích konaní na fakulte práva
v súvislosti so zistením AK na 77. ZAK a uznesením 77.6.1. Na predmetnom zasadnutí bolo
zistené, že Fakulta práva PEVŠ nedodržala plnenie kritérií pri jednom kandidátovi na
vymenovanie za profesora. Odpoveď je dôležitá pre AK v súvislosti s prebiehajúcim procesom
komplexnej akreditácie na PEVŠ.
7.2 Plán komplexných akreditácií pre ďalšie vysoké školy

Uznesenie 89.7.2
Akreditačná komisia odsúhlasila plán komplexných akreditácií pre zostávajúcich sedem
vysokých škôl s termínmi začatia takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
7.3 Analýza niektorých výsledkov z komplexnej akreditácie 22 vysokých škôl

Uznesenie 89.7.3
Akreditačná komisia sa oboznámila so zisteniami člena P. Markoša, ktoré vyplynuli z výsledkov
hodnotení oblastí výskumu na 22 vysokých školách. Zistenia môžu poslúžiť ako východisko pri
zmenách niektorých parametrov kritérií na začleňovanie vysokých škôl, najmä KZU-1 a KZU-2,
ku ktorým Akreditačná komisia pristúpi po ukončení komplexných akreditácií na všetkých
vysokých školách.
7.4 Podnety z vysokých škôl k procesom komplexnej akreditácie, resp. ku kritériám KA
V rámci tohto bodu sa Akreditačná komisia zaoberala viacerými podnetmi, ktoré jej boli zaslané
z vysokých škôl a týkajú sa objasnenia aplikácie niektorých konkrétnych častí kritérií pre
akreditáciu študijných programov alebo kritérií pre habilitačné konanie a vymenúvacie konanie.
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K listu rektora STU evidovaného pod č. 126_15/AK zo dňa 23. 7. 2015 prijali členovia AK
nasledujúce uznesenie.

Uznesenie 89.7.4
Akreditačná komisia v súvislosti s požiadavkou rektora STU ujasniť aplikáciu impakt faktoru
(IF) používaného pri vyhodnocovaní a kategorizácii publikačných výstupov do kategórie A, B
spresňuje, že pre potreby zaradenia publikačných výstupov do kategórie A v rámci kritéria
KHKV-A3 písm. a) minimálnej podmienky sa bude brať do úvahy posledný známy IF v čase
vydania publikácie.
7.5 Iné

Uznesenie 89.7.5
Akreditačná komisia v súvislosti s anonymným oznamom zaevidovaným Sekretariátom AK
7. 9. 2015 poveruje M. Fendeka, člena AK, preverením skutočností v ňom uvedených. Zistenie
z overenia budú predmetom rokovania na 90. ZAK.

K bodu 8
8.1 Zmeny v stálych PS a dočasných PS

Uznesenie 89.8.1
a) Akreditačná komisia v súlade s čl. 6 ods. 6 platného štatútu AK schválila zmeny v stálych PS
takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
b) Akreditačná komisia v súlade s čl. 6 ods. 6 platného štatútu AK schválila zmeny v dočasných
PS takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
8.2 Príprava správy o činnosti AK pre vládu SR za roky 2014 a 2015

Uznesenie 89.8.2
Akreditačná komisia ustanovuje na prípravu správy o svojej činnosti za roky 2014 a 2015, ktorú
v súlade s čl. 8 platného štatútu AK predkladá vláde Slovenskej republiky raz za dva roky,
dočasnú pracovnú skupinu v tomto zložení: Ľ. Fišera (predseda), J. Holeček, L. Čarný, A. Dukát,
M. Gbúrová, V. Patráš, G. Petrová, M. Urban, R. Schronk a J. Vilček.
8.3 Informácie z aktivít realizovaných v rámci členstva AK v medzinárodných organizáciách

Uznesenie 89.8.3
Akreditačná komisia vzala na vedomie ústnu informáciu o účasti podpredsedu AK J. Holečka na
Valnom zhromaždení ENQA, ktoré sa uskutočnilo 22. – 23. 10. 2015 v Dubline (Írsko),
podpredseda AK bude o priebehu Valného zhromaždenia podrobnejšie referovať na
mimoriadnom 90. ZAK.
8.4 Návrh na zmenu vzoru hodnotiacej správy pre akreditáciu ŠP

Uznesenie 89.8.4
Akreditačná komisia odsúhlasila nový vzor hodnotiacej správy, ktorý sa bude používať pre
žiadosti o akreditáciu študijných programov vo všetkých stupňoch a formách. Používanie
doterajších hodnotiacich správ bude ukončené do konca roka 2015. Sekretariát AK zašle nový
vzor HS všetkým členom AK a zabezpečí jeho zverejnenie na webovom sídle AK.
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8.5 Nevybavené žiadosti
Sekretariát Akreditačnej komisie zašle prehľad nevybavených žiadostí členom AK najneskôr do
6. 11. 2015 pre potreby prípravy hodnotiacich správ na mimoriadne 90. ZAK.
8.6 Návrh harmonogramu zasadnutí na rok 2016
Akreditačná komisia sa oboznámila s návrhom harmonogramu zasadnutí na rok 2016 a jeho
konečná verzia bude predmetom rokovania na mimoriadnom 90. ZAK.
8.7 Iné
Počas zasadnutia bola predmetom diskusie aj problematika pokračovania v projekte Identifikácia
špičkových tímov v SR. Podkladom k diskusii bola otázka z vysokej školy o termíne zverejnenia
ďalšej výzvy na podávanie návrhov pre špičkové tímy. Predbežne predseda AK navrhol, aby sa
výzva zverejnila v termíne 1. 7., resp. 16. 9. 2016. Predseda dočasnej PS pre špičkové tímy M.
Urban zdôraznil potrebu doriešenia finančného ohodnotenia špičkových tímov zo strany
MŠVVaŠ SR. V závere diskusie, ktorá bude pokračovať aj na mimoriadnom 90. ZAK, bol do
dočasnej pracovnej skupiny pre špičkové tímy navrhnutý za M. Bielikovú, ktorá od 1. 12. 2015
začne vykonávať funkciu dekana fakulty vysokej školy, P. Markoš.

Uznesenie 89.8.5
V súvislosti s predloženým písomným vyjadrením SRK, ktoré poskytol na zasadnutí
viceprezident SRK M. Šmid predsedovi AK a členovi AK R. Schronkovi, bolo konštatované, že
predmetné vyjadrenie SRK neobsahuje odpoveď na problém obsadzovania funkčných miest
garantov na vysokých školách v študijných odboroch, v ktorých garanti nezískali vedeckopedagogický/umelecko-pedagogický titul „profesor“, resp. „docent“ vrátane podmienky
príbuznosti v študijných odboroch. Akreditačná komisia v tejto súvislosti poveruje predsedu AK
zaslaním listu SRK, v ktorom opätovne požiada o písomné stanovisko k problému obsadzovania
funkčných miest.
Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK
Zápis schválil dňa:
Ľubor F i š e r a
predseda Akreditačnej komisie
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