Zápis
z 91. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného 13. – 14. januára 2016 v Bratislave
Účasť
1. Členovia AK
Prítomní:
L. Čarný, A. Dukát, M. Fendek, Ľ. Fišera, M. Gbúrová, J. Holeček, J. Horváth,
D. Ježová, V. Kupec, M. Líška, P. Markoš, J. Mihok, V. Patráš, G. Petrová,
R. Schronk, J. Škvarenina, M. Urban, J. Vilček.
Ospravedlnený: M. Pol – oznámenie o ukončení členstva v AK.
2. Hostia
Peter Plavčan, riaditeľ sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR (SVŠVaV),
Martin Putala, predseda Rady vysokých škôl (RVŠ)
Jana Šmelková, predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ)
Zuzana Brčáková, odbor vysokých škôl SVŠVaV
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
(iniciatívny návrh stálej PS 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 Návrh hodnotiacej správy PEVŠ – odsúhlasenie (predkladá predseda dočasnej PS V.
Patráš)
7.2 Návrh hodnotiacej správy SZU – odsúhlasenie (predkladá predsedníčka dočasnej PS D.
Ježová)
7.3 Návrh hodnotiacej správy AOS – odsúhlasenie (predkladá predseda dočasnej PS J.
Mihok)
7.4 Návrh hodnotiacej správy VŠEMVS – odsúhlasenie (predkladá predseda dočasnej PS
P. Markoš)
7.5 Návrh hodnotiacej správy UJS – odsúhlasenie (predkladá predseda dočasnej PS J.
Horváth)
8. Spoločné stretnutie Akreditačnej komisie so Slovenskou rektorskou konferenciou za
prítomnosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR
9. Správa o činnosti AK pre vládu SR za roky 2014 a 2015 (predkladá predseda AK)
10. Rozličné
10.1 Zmeny v stálych a dočasných PS
10.2 Nevybavené žiadosti
10.3 Iné

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 rozhodnutí člena AK M. Pola rezignovať na
členstvo v AK z dôvodu nedostatku času venovať sa práci v tomto poradnom orgáne vlády SR
vzhľadom na funkciu dekana Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, ktorú
v súčasnosti vykonáva. Po tejto informácií predseda skonštatoval, že AK chýbajú už traja
členovia. O tejto skutočnosti osobne informoval 12. 1. 2016 ministra školstva, vedy, výskumu
a športu (ďalej len „minister školstva“), ktorý predsedovi AK oznámil, že namiesto M. Šurába
(ukončené členstvo k 31. 8. 2015 na vlastnú žiadosť) je už vybratý nový kandidát a namiesto M.
Bielikovej (ukončenie členstva k 2. 12. 2015 po vymenovaní do funkcie dekanky) sa už začal
administratívny proces navrhovania nového kandidáta. Zasadnutie pokračovalo kontrolou
uznesení z mimoriadneho 90. ZAK. Tajomníčka AK konštatovala, že všetky uznesenia
terminované k začiatku 91. ZAK boli splnené, ostatné sa priebežne plnia. Pri tejto príležitosti člen
AK R. Schronk navrhol, aby sa od 92. ZAK v rámci kontroly uznesení poskytovala členom AK
zo strany Sekretariátu AK aj informácia o plnení tých uznesení, ktoré sú určené na dlhšie
obdobie.
Zasadnutia sa zúčastnili aj zástupcovia reprezentácie vysokých škôl, ktorí využili príležitosť
a informovali členov AK o svojich aktivitách v ostatnom čase.

K bodu 2
Uznesenie 91.2.1
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).

K bodu 3
Uznesenie 91.3.1
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
vymenúvanie 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 91.3.2
Akreditačná komisia sa zaoberala dvoma podnetmi (č. žiadosti 239_2015/AK, č. žiadosti
240_2015/AK), ktoré zaslal rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V prípade žiadosti č.
239_2015/AK Akreditačná komisia rokovanie prerušila a poverila predsedu AK vyžiadať od
rektora doplňujúce informácie do nasledujúceho zasadnutia. V prípade žiadosti č. 240_2015/AK
poverila vypracovaním odpovede V. Patráša, predsedu stálej pracovnej skupiny pre oblasť
výskumu 2. humanitné vedy.
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K bodu 4
Uznesenie 91.4.1
Akreditačná komisia berie na vedomie návrh na reorganizáciu podskupiny študijných odborov
3.3. ekonómia a manažment (pozri prílohu k uzneseniu) vypracovaný a predložený stálou
pracovnou skupinou pre oblasť výskumu 8. ekonómia a manažment a odporúča ho predložiť
ako iniciatívny materiál MŠVVaŠ SR v rámci pripravovaných zmien v sústave študijných
odborov.

K bodu 5
Členom AK boli predložené nové žiadosti v počte 17 na overovanie splnenia kritérií vysokých
škôl schválených pre vymenúvacie konanie. Predsedovia dotknutých stálych pracovných skupín
určili zástupcov na predmetné overovanie.

K bodu 6
K bodu neboli predložené na rokovanie žiadne materiály.

K bodu 7
Členovia súhlasili s návrhom predsedu AK, aby preveril hodnotenia oblastí výskumu na všetkých
nižšie uvedených vysokých školách tak, ako sa to uskutočnilo aj v prípade predchádzajúcich 22
vysokých škôl. V tejto súvislosti predsedovia príslušných stálych pracovných skupín doručia
hneď po skončení 91. ZAK podklady hodnotenia za jednotlivé OV do Sekretariátu AK.
Hlasovanie k výsledkom hodnotenia oblastí výskumu na PEVŠ, UJS, VŠEMVS, AOS a SZU sa
uskutoční na 92. ZAK
7.1 Návrh hodnotiacej správy PEVŠ – odsúhlasenie
(predkladá predseda dočasnej PS V. Patráš)

Uznesenie 91.7.1
Akreditačná komisia odsúhlasila vyjadrenia k žiadostiam, ktoré predložila PEVŠ pre študijné
programy a HVK za oblasť výskumu 7. právo a medzinárodné vzťahy a návrh hodnotiacej správy
za PEVŠ, ktorý predložil predseda dočasnej pracovnej skupiny V. Patráš s tým, že do nej budú
zapracované všetky odsúhlasené pripomienky, ktoré odzneli v diskusii.
7.2 Návrh hodnotiacej správy SZU – odsúhlasenie
(predkladá predsedníčka dočasnej PS D. Ježová)

Uznesenie 91.7.2
Akreditačná komisia odsúhlasila návrh hodnotiacej správy za SZU, ktorý predložila predsedníčka
dočasnej pracovnej skupiny D. Ježová s tým, že do nej budú zapracované všetky odsúhlasené
pripomienky, ktoré odzneli v diskusii.
7.3 Návrh hodnotiacej správy AOS – odsúhlasenie
(predkladá predseda dočasnej PS J. Mihok)
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Uznesenie 91.7.3
Akreditačná komisia odsúhlasila návrh hodnotiacej správy za AOS, ktorý predložil predseda
dočasnej pracovnej skupiny J. Mihok s tým, že do nej budú zapracované všetky odsúhlasené
pripomienky, ktoré odzneli v diskusii.
7.4 Návrh hodnotiacej správy VŠEMVS – odsúhlasenie
(predkladá predseda dočasnej PS P. Markoš)

Uznesenie 91.7.4
Akreditačná komisia odsúhlasila návrh hodnotiacej správy za VŠEMVS, ktorý predložil predseda
dočasnej pracovnej skupiny P. Markoš s tým, že do nej budú zapracované všetky odsúhlasené
pripomienky, ktoré odzneli v diskusii.
7.5 Návrh hodnotiacej správy UJS – odsúhlasenie
(predkladá predseda dočasnej PS J. Horváth)

Uznesenie 91.7.5
Akreditačná komisia odsúhlasila vyjadrenia k žiadostiam, ktoré predložili fakulty UJS za oblasť
výskumu 1. pedagogické vedy a oblasť výskumu 2. humanitné vedy a návrh hodnotiacej správy
za UJS, ktorý predložil predseda dočasnej pracovnej skupiny J. Horváth s tým, že do nej budú
zapracované všetky odsúhlasené pripomienky, ktoré odzneli v diskusii.
8. Spoločné stretnutie Akreditačnej komisie so Slovenskou rektorskou konferenciou za
prítomnosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR
Spoločné stretnutie Akreditačnej komisie so Slovenskou rektorskou konferenciou sa uskutočnilo
14. januára 2016 v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave na Dolnozemskej ceste 1 v
čase od 10.00 h do 13.30 h. Zo stretnutia sa ospravedlnil minister školstva Juraj Draxler a poveril
účasťou na tejto aktivite generálneho riaditeľa SVŠVaV Petra Plavčana. Ten v úvode stretnutia
v mene ministra školstva prečítal krátky pozdrav (pozri prílohu k bodu 8/1). Na stretnutí sa
zúčastnili za SRK jej prezident Rudolf Kropil ako aj obidvaja viceprezidenti Karol Mičieta
a Marek Šmid a zástupcovia všetkých 35 vysokých škôl. Za AK bol prítomný jej predseda Ľubor
Fišera, ktorý predniesol hlavný referát na tému „Komplexná akreditácia činností vysokých škôl“
(pozri prílohu k bodu 8/2), podpredseda AK Jaroslav Holeček, členovia AK a tajomníčka AK
Mária Holická. Po prednesení hlavného referátu predsedom AK Ľuborom Fišerom nasledovala
rozsiahla diskusia medzi zúčastnenými. Spoločné stretnutie bolo ukončené prijatím záverov,
ktoré po vzájomnej dohode budú zverejnené aj v médiách. Rektorom bola v rámci tohto bodu
poskytnutá aj prehľadná tabuľka najlepšie hodnotených pracovísk vysokých škôl za jednotlivé
oblasti výskumu (pozri prílohu k bodu 8/3).
9. Správa o činnosti AK pre vládu SR za roky 2014 a 2015
(predkladá predseda AK)

K bodu 9
Akreditačná komisia v súlade s čl. 8 ods. 1 platného štatútu AK vypracovala pre vládu Slovenskej
republiky „Správu o činnosti za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2015“ (pozri
prílohu k uzneseniu) a poveruje predsedu AK predložiť ju neodkladne ministrovi školstva,
ktorého prostredníctvom sa v lehote do 28. februára 2016 predkladá vláde SR.
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10.1 Zmeny v stálych PS a dočasných PS

Uznesenie 91.10.1
Akreditačná komisia v súlade s čl. 6 ods. 6 platného štatútu AK schválila zmeny v stálych PS
takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
10.2 Nevybavené žiadosti

Uznesenie 91.10.2
Sekretariát Akreditačnej komisie zašle prehľad nevybavených žiadostí členom AK najneskôr do
22. 1. 2016 pre potreby prípravy hodnotiacich správ na 92. ZAK.
10.3 Iné

Uznesenie 91.10.3
Akreditačná komisia odsúhlasila účasť zástupcov AK na zahraničných podujatiach v roku 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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