Zápis
z mimoriadneho 90. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného 9. decembra 2015 v Bratislave
Účasť
1. Členovia AK
Prítomní:
L. Čarný, A. Dukát, M. Fendek, Ľ. Fišera, M. Gbúrová, J. Holeček, J. Horváth,
D. Ježová, M. Líška, P. Markoš, J. Mihok, V. Patráš, G. Petrová, R. Schronk,
J. Škvarenina, M. Urban, J. Vilček.
Ospravedlnení: V. Kupec, M. Pol.
2. Hostia
Martin Putala
Stanislav Stankoci
Jana Šmelková

predseda Rady vysokých škôl (RVŠ)
zástupca Slovenskej rektorskej konferencie (SRK)
predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ)

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
(zmena štruktúry študijných odborov za OV 8. ekonómia a manažment v súlade so
závermi zo 71. ZAK - bod 4.7, predkladá J. Horváth)
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 Komplexná akreditácia PEVŠ - študijné programy, HVK, hodnotenie oblastí
výskumu (predkladajú predsedovia príslušných stálych PS)
7.2 Komplexná akreditácia SZU - študijné programy, HVK, hodnotenie oblastí výskumu
(predkladá predseda stálej PS za OV 18, A. Dukát )
7.3 Komplexná akreditácia AOS - študijné programy, HVK, hodnotenie oblastí
výskumu (predkladajú predsedovia príslušných stálych PS)
7.4 Komplexná akreditácia VŠEMVS - študijné programy, HVK, hodnotenie oblasti
výskumu (predkladá predseda stálej PS za OV 8, J. Horváth)
7.5 Komplexná akreditácia UJS - študijné programy, HVK, hodnotenie oblastí výskumu
(predkladajú predsedovia príslušných stálych PS)
7.6 Zahraničné vysoké školy – usmernenie na predkladanie podkladov v rámci
komplexnej akreditácie
8. Rozličné
8.1 Zmeny v stálych a dočasných PS
8.2 Osnova správy o činnosti AK pre vládu SR za roky 2014 a 2015
(predkladá predseda AK)
8.3 Identifikácia špičkových tímov na vysokých školách v SR – harmonogram činnosti
novej výzvy (predkladá M. Urban)
8.4 Nevybavené žiadosti

8.5 Informácia o činnosti AK v medzinárodných organizáciách a o prijatých nových
štandardoch a normách v rámci ENQA (informuje podpredseda AK, tajomníčka AK)
8.6 Návrh harmonogramu zasadnutí AK na rok 2016 (pokračovanie rokovania z 89. ZAK,
predkladá predseda AK)

K bodu 1
Zasadnutie otvoril a viedol predseda Ľubor Fišera. Privítal všetkých prítomných a predložil návrh
programu, ktorý bol jednomyseľne odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou členov AK (16 zo 16
prítomných). Následne predseda informoval o účasti na zasadnutiach reprezentácie vysokých škôl
(SRK – 3. 12. 2015, RVŠ – 1. 12. 2015, za AK bol delegovaný V. Patráš) ako aj o stretnutiach
s ministrom školstva, účasti na 2. okrúhlom stole (27. 11. 2015), ktorý opätovne z podnetu
ministra školstva, vedy, výskumu a športu usporiadalo v divadle Aréna MŠVVaŠ SR k otázkam
kvality a vývoja regionálneho a vysokého školstva. V závere vystúpenia predseda oznámil
členom AK, že dňom 2. 12. 2015 bola do funkcie dekanky Fakulty informatiky a informačných
technológií STU vymenovaná prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., čím jej k tomuto dňu zaniklo
členstvo v AK. V tejto súvislosti predseda konštatoval, že AK má v súčasnosti 19 členov
a očakáva, že k vymenovaniu chýbajúcich dvoch členov dôjde v dohľadnom čase.
Zasadnutie ďalej pokračovalo kontrolou uznesení z 89. ZAK. Tajomníčka AK konštatovala, že
všetky uznesenia boli splnené. Nesplnená bola iba časť uznesenia 89.7.1a, týkajúca sa
predloženia študijných programov, HVK a podkladov na hodnotenie oblastí výskumu za OV 7 na
PEVŠ a za OV 1, OV 2 na UJS. Nový termín plnenia je súčasťou uznesení v bode 7 tohto zápisu.

K bodu 2
Uznesenie 90.2.1
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 § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
zabezpečila na požiadanie MŠVVaŠ SR overenie výsledkov opatrení prijatých vysokými
školami na odstránenie nedostatkov a konštatuje, že vysoká škola prijala dostatočné
opatrenia na odstránenie nedostatkov a zaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do
najbližšej komplexnej akreditácie. Z uvedeného dôvodu Akreditačná komisia odporúča
MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie a priznať právo takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

Uznesenie 90.2.2
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).

Uznesenie 90.2.3
Akreditačná komisia v súvislosti s uznesením 89.2.2 berie na vedomie informáciu predsedu stálej
pracovnej skupiny pre OV 11. metalurgické a montánne vedy M. Líšku o nepotvrdení
skutočností uvedených v podnete zo dňa 22. 9. 2015 (č. 152_15/AK), ktorý poukazoval na
porušovanie predpisov pri obhajobách dizertačných prác na Fakulte priemyselných technológií
TnUAD v Púchove tak, ako to uvádza pisateľ. O tejto skutočnosti bude autor podnetu písomne
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informovaný predsedom AK a súčasne predseda AK zašle závery z overovania, ktoré sa
uskutočnilo 25. 11. 2015, rektorovi TnUAD.

K bodu 3
Uznesenie 90.3.1
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na
vymenovanie profesorov a podľa § 83 ods. 3 citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR priznať
právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenovanie profesorov v príslušnom
študijnom odbore takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

Uznesenie 90.3.2
Akreditačná komisia na základe požiadavky ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa
3. 2. 2015 (č. žiadosti 26_2015/AK) preskúmala, či uchádzači o habilitačné konanie na
Katolíckej univerzite v Ružomberku v študijnom odbore katolícka teológia spĺňajú kritériá
ustanovené pre vedecké a pedagogické pôsobenie v tomto študijnom odbore.
Akreditačná komisia po preskúmaní prípadu uvedeného v liste ministra konštatuje, že aj napriek
formálnym omylom, ku ktorým prišlo v dôsledku transferu žiadosti posudzovaného uchádzača,
sa habilitačné konanie
uskutočnilo v súlade s príslušnými predpismi vrátane splnenia
podmienky vedeckého a pedagogického pôsobenia v predmetnom študijnom odbore.

Uznesenie 90.3.3
Akreditačná komisia sa v rámci tohto bodu zaoberala aj podnetom, ktorý do Sekretariátu
Akreditačnej komisie (SAK) zaslal elektronicky 13. 11. 2015 jej bývalý člen prof. JUDr. Jozef
Beňa, CSc. Predseda AK tento podnet pridelil 13. 11. 2015 elektronicky prostredníctvom SAK
na riešenie stálej pracovnej skupine pre OV 7. právo a medzinárodné vzťahy, ktorá sa ním
zaoberala na zasadnutí 1. 12. 2015. Pracovná skupina nadpolovičnou väčšinou hlasov
konštatovala, že riešenie otázok uvedených v podnete, ktoré sa týkajú pôsobnosti habilitačných
komisií právnických fakúlt vysokých škôl, v zmysle platných právnych predpisov nespadá do
kompetencie Akreditačnej komisie. S týmto záverom členov Akreditačnej komisie oboznámil jej
predseda R. Schronk. Členovia Akreditačnej komisie sa so závermi PS stotožnili a poverili
predsedu AK informovať v tomto smere pisateľa podnetu.

K bodu 4
Uznesenie 90.4.1
Akreditačná komisia sa zaoberala požiadavkou stálej pracovnej skupiny pre oblasť výskumu
8. ekonómia a manažment zo dňa 19. 11. 2015 predložiť jej návrh na reorganizáciu podskupiny
študijných odborov 3.3. ekonómia a manažment MŠVVaŠ SR. Po oboznámení sa s návrhom
Akreditačná komisia odporučila stálej pracovnej skupine, aby predložený materiál aktualizovala
a opätovne predložila na nasledujúce 91. zasadnutie AK.

K bodu 5
Uznesenie 90.5.1
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. overila splnenie
kritérií pre vymenúvacie konanie v príslušných študijných odboroch a konštatuje, že predmetné
vysoké škola dodržali kritériá schválené pre vymenovacie konanie v týchto študijných odboroch:
(pozri prílohu k uzneseniu).
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Uznesenie 90.5.2
Akreditačná komisia nepovažuje odpoveď generálneho riaditeľa SVŠVaV MŠVVaŠ SR na
žiadosť 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 za dostačujúcu. Predseda AK opätovne požiada
listom príslušný útvar MŠVVaŠ SR o vysvetlenie, prečo nebolo predmetnej vysokej škole odňaté
právo na základe zistenia Akreditačnej komisie, že Fakulta práva PEVŠ nedodržala plnenie
kritérií pri jednom kandidátovi na vymenovanie za profesora.

K bodu 6
Uznesenie 90.6.1
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 7
7.1 Komplexná akreditácia PEVŠ - študijné programy, HVK, hodnotenie oblastí výskumu

Uznesenie 90.7.1
Akreditačná komisia odsúhlasila vyjadrenia k žiadostiam, ktoré predložili fakulty PEVŠ pre
študijné programy a HVK, okrem žiadostí k študijným programom a HVK za oblasť výskumu 7.
právo a medzinárodné vzťahy. Tieto budú predmetom rokovania na 91. ZAK spolu s návrhmi na
hodnotenie oblastí výskumu na všetkých fakultách PEVŠ a návrhom hodnotiacej správy za
PEVŠ, ktorú predloží predseda dočasnej pracovnej skupiny V. Patráš.
7.2 Komplexná akreditácia SZU - študijné programy, HVK, hodnotenie oblastí výskumu

Uznesenie 90.7.2
Akreditačná komisia odsúhlasila vyjadrenia k žiadostiam, ktoré predložili fakulty SZU pre
študijné programy a HVK. Hodnotenie oblastí výskumu na všetkých fakultách SZU a
odsúhlasenie návrhu hodnotiacej správy za SZU, ktorú predloží predsedníčka dočasnej
pracovnej skupiny D. Ježová, budú predmetom rokovania na 91. ZAK.
7.3 Komplexná akreditácia AOS - študijné programy, HVK, hodnotenie oblastí výskumu

Uznesenie 90.7.3
Akreditačná komisia odsúhlasila vyjadrenia k žiadostiam, ktoré preložila AOS pre študijné
programy a HVK. Hodnotenie oblastí výskumu a odsúhlasenie návrhu hodnotiacej správy za
AOS bude predmetom rokovania na 91. ZAK.
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7.4 Komplexná akreditácia VŠEMVS - študijné programy, hodnotenie oblasti výskumu

Uznesenie 90.7.4
Akreditačná komisia odsúhlasila vyjadrenia k žiadostiam, ktoré predložila VŠEMVS pre študijné
programy. Hodnotenie oblasti výskumu VŠEMVS a odsúhlasenie návrhu hodnotiacej správy za
VŠEMVS bude predmetom rokovania na 91. ZAK.
7.5 Komplexná akreditácia UJS - študijné programy, HVK, hodnotenie oblastí výskumu

Uznesenie 90.7.5
Akreditačná komisia odsúhlasila vyjadrenia k žiadostiam, ktoré
študijné programy a HVK, okrem žiadostí za oblasť výskumu 1.
výskumu 2. humanitné vedy. Tieto budú predmetom rokovania na
hodnotenie oblastí výskumu na všetkých fakultách UJS a návrhom
ktorú predloží predseda dočasnej pracovnej skupiny.

predložili fakulty UJS pre
pedagogické vedy a oblasť
91. ZAK spolu návrhmi na
hodnotiacej správy za UJS,

7.6 Zahraničné vysoké školy – usmernenie na predkladanie podkladov v rámci komplexnej
akreditácie

Uznesenie 90.7.6
Akreditačná komisia poveruje predsedu AK a tajomníčku AK pripraviť v priebehu decembra
2015 usmernenie pre zahraničné vysoké školy na predkladanie podkladov v rámci komplexnej
akreditácie. Následne bude usmernenie zaslané predmetným vysokým školám a zverejnené na
webovom sídle AK.

K bodu 8
8.1 Zmeny v stálych PS a dočasných PS

Uznesenie 90.8.1
Akreditačná komisia v súlade s čl. 6 ods. 6 platného štatútu AK schválila zmeny v stálych PS
takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
8.2 Príprava správy o činnosti AK pre vládu SR za roky 2014 a 2015
Predseda AK, ktorý je súčasne predsedom dočasnej pracovnej skupiny pre prípravu správy
o činnosti AK pre vládu SR, predniesol členom AK osnovu správy. Ťažiskom správy budú
výsledky z komplexnej akreditácie 22 vysokých škôl a z toho vyplývajúcich odporúčaní pre
vysoké školy a vládu SR.

Uznesenie 90.8.2
V súvislosti s prípravou správy o činnosti Akreditačnej komisie pre vládu SR za roky 2014
a 2015 predložia členovia podklady na jej vypracovanie najneskôr do konca decembra 2015.
Správa bude predmetom rokovania na 91. ZAK a následne postúpená ministrovi školstva, vedy,
výskumu a športu, ktorý ju v termíne do konca februára 2016 predkladá na rokovanie vlády SR.
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8.3 Identifikácia špičkových tímov na vysokých školách v SR – harmonogram činnosti
novej výzvy
Aj počas mimoriadneho 90. ZAK pokračovala diskusia k termínom predkladania novej výzvy
na podávanie návrhov pre špičkové tímy. Predseda dočasnej pracovnej skupiny M. Urban vyzval
členov AK, aby mu zasielali podnety, iniciatívne návrhy, prípadne iné pripomienky
k zrealizovanému pilotnému projektu, ktoré bude možné zapracovať do novej výzvy.
Vyhodnotenie pripomienok by sa malo uskutočniť na zasadnutí dočasnej PS, ktorú M. Urban
navrhuje zvolať čo najskôr. K tomuto návrhu AK prijala aj nasledujúce uznesenie.

Uznesenie 90.8.3
Predseda dočasnej PS pre špičkové tímy M. Urban zvolá v priebehu januára 2016 zasadnutie
dočasnej pracovnej skupiny, na ktorom budú prerokované zaslané podnety od členov AK
a odsúhlasený návrh harmonogramu prác pre ďalšiu výzvu na predkladanie návrhov na
„Identifikáciu špičkových tímov vysokých škôl na Slovensku“ v roku 2016. Tento návrh bude
následne predložený na najbližšie rokovanie AK na odsúhlasenie.
8.4 Nevybavené žiadosti

Uznesenie 90.8.4
Sekretariát Akreditačnej komisie zašle prehľad nevybavených žiadostí členom AK najneskôr do
11. 12. 2015 pre potreby prípravy hodnotiacich správ na 91. ZAK.
8.5 Informácie z aktivít realizovaných v rámci členstva AK v medzinárodných organizáciách
Členovia AK mali na tomto zasadnutí k dispozícii správu zo zahraničnej cesty podpredsedu AK
J. Holečka z účasti na Valnom zhromaždení ENQA v Dubline v dňoch 21. – 23. 10. 2015,
z ktorého vyplynuli niektoré dôležité závery pre realizáciu činnosti AK v ENQA. Jedným z nich
je aj zistenie, že ak sa má Akreditačná komisia stať opätovne plnoprávnym členom ENQA, je
potrebné navrhnúť vláde SR jej transformáciu z doterajšieho statusu poradného orgánu vlády SR
na nezávislú akreditačnú agentúru s právnou subjektivitou. Podpredseda AK využil účasť na
valnom zhromaždení aj na nadviazanie kontaktu s Achimom Hopbachom, ktorý je v súčasnosti
riaditeľom akreditačnej agentúry v Rakúsku (Die Agentur für Qualitätssicherung und
Akkreditierung Österreich) a v minulosti pôsobil aj ako predseda ENQA. V tejto súvislosti
podpredseda AK navrhol, aby sa v blízkom čase uskutočnila návšteva zástupcov AK
v akreditačnej agentúre v Rakúsku. Ďalej podpredseda AK
informoval členov AK
o revidovaných Normách a smerniciach na zabezpečovanie kvality v európskom priestore
vysokoškolského vzdelávania (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European
Higher Education Area - ESG), schválených na konferencii ministrov zodpovedných za oblasť
vysokoškolského vzdelávania v dňoch 14. – 15. mája 2015 v Jerevane. Kritériá ESG sú
k dispozícii v anglickom jazyku aj na webovom sídle ENQA (http://www.enqa.eu/wpcontent/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf).
V závere tohto bodu sa AK zaberala ešte mailovou správou, zaslanou tajomníčke AK zo
Sekretariátu ENQA dňa 2. 12. 2015. Táto správa sa týka zisťovania možného záujmu AK
o externé hodnotenie panelom ENQA v roku 2016. Členovia AK sa zhodli na tom, že
v súčasnosti AK neplánuje podať žiadosť do ENQA o vykonanie externého hodnotenia z dôvodu,
že MŠVVaŠ SR pripravuje nový zákon o vysokých školách, ktorý by mal riešiť aj otázku
nového postavenia AK. Po diskusii k vyššie uvedeným témam AK prijala nasledujúce uznesenie.
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Uznesenie 90.8.5
a) Akreditačná komisia poveruje predsedu a podpredsedu AK v spolupráci so SAK nadviazať
písomnú komunikáciu s predsedom akreditačnej agentúry v Rakúsku Achimom Hopbachom
s cieľom uskutočniť začiatkom roka 2016 návštevu tejto inštitúcie.
b) V súvislosti s výzvou sekretariátu ENQA zo dňa 2. 12. 2015 ohľadne uskutočnenia externého
hodnotenia AK panelom ENQA v roku 2016 AK poveruje jej predsedu vypracovaním
odpovede v zmysle záverov z diskusie. Odpoveď bude zaslaná ENQA prostredníctvom SAK.
8.6 Návrh harmonogramu zasadnutí na rok 2016

Uznesenie 90.8.6
Akreditačná komisia odsúhlasila harmonogram zasadnutí na rok 2016 takto: (pozri prílohu
k uzneseniu).

Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK
Zápis schválil dňa:
Ľubor F i š e r a
predseda Akreditačnej komisie
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