Zápis
z 92. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného 24. februára 2016 v Bratislave
Účasť
1. Členovia AK
Prítomní:
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.
Ospravedlnený: J. Horváth.
2. Hostia
Marek Šmid, viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK)
Peter Plavčan, riaditeľ sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR (SVŠVaV)
Jozef Jurkovič, riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania SVŠVaV
Zuzana Brčáková, odbor vysokoškolského vzdelávania SVŠVaV
Program
1. Otvorenie, schválenie návrhu programu, kontrola uznesení
2. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) a b) - študijné programy
3. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) a b)– habilitačné konanie a vymenúvacie konanie
4. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. f) – zmena v sústave študijných odborov
5. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. g) – overovanie splnenia kritérií
(predkladajú príslušní predsedovia stálych PS)
6. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 8 a 9 – overenie výsledkov opatrení
7. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 12 – zmena študijného programu, resp.
zmena HVK
8. Vyjadrenie AK podľa § 84 ods. 4 písm. a) až f) – komplexná akreditácia
8.1 Paneurópska vysoká škola so sídlom v Bratislave
8.2 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
8.3 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
8.4 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
8.5 Univerzita J. Selyeho so sídlom v Komárne
9. Špičkové tímy – 2. výzva (predkladá M. Urban)
10. Rozličné
10.1 Zmeny v stálych PS, zriadenie 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 členov na zasadnutí). Po odsúhlasení programu predseda informoval o týchto svojich
aktivitách od ostatného 91. ZAK:
a) Výmena informácií s ministrom školstva, vedy výskumu a športu J. Draxlerom, ktorý sa
ospravedlnil z účasti na zasadnutí z dôvodu kolízie termínov zasadnutia AK a zasadnutia
vlády SR. Komunikácia predsedu AK s ministrom školstva sa týkala problematiky
možného termínu vymenovania nových troch členov AK vzhľadom na ukončenie členstva
M. Šurába, M. Bielikovej a M. Pola. Ďalšou témou bola aktuálna situácia na súkromnej
vysokej škole, Akadémii médií, odbornej vysokej škole mediálnej a marketingovej
komunikácie v Bratislave (AM), ktorá podľa dostupných informácií čelí exekúcii,
v dôsledku čoho pravdepodobne nerealizuje vysokoškolské vzdelávanie v priestoroch,
ktoré boli predmetom overovania komisiou v apríli 2015 v prípade akreditovaných
študijných programov. Predseda ministra školstva informoval, že AK už v tejto veci
zaslala štatutárnemu zástupcovi AM list, v ktorom žiada poskytnúť informácie, ktoré buď
potvrdia, alebo vyvrátia skutočnosti uvádzané v podnetoch. V určenom termíne AM však
informácie neposkytla (do 23. 2. 2016), a preto členovia AK odsúhlasili zriadenie
dočasnej PS AK v zložení uvedenom v uznesení č. 92.1.1.

Uznesenie 92.1.1
Akreditačná komisia v súlade so štatútom AK zriaďuje dočasnú pracovnú skupinu, ktorá v sídle
súkromnej vysokej školy, Akadémii médií, odbornej vysokej škole mediálnej a
marketingovej komunikácie v Bratislave, neodkladne overí dodržiavanie kritérií, na ktorých
základe má táto vysoká škola priznané zodpovedajúce práva. Za predsedu dočasnej pracovnej
skupiny AK ustanovuje V. Patráša, ďalšími členmi sú L. Čarný, M. Gbúrová, P. Markoš a J.
Škvarenina.
b) Oboznamovanie sa s hodnotením oblastí výskumu stálych pracovných skupín v rámci
komplexnej akreditácie vypracovaných na PEVŠ, SZU, VŠEMVS, AOS a UJS. Návrhy
úprav hodnotení niektorých oblastí výskumu boli prediskutované s príslušným predsedom
stálej pracovnej skupiny a budú predmetom hlasovania v rámci bodu 8.
c) Pracovné stretnutie s dekanom Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity
prof. V. Gluchmanom, počas ktorého sa oboznámil s hodnotením oblastí výskumu 2.
humanitné vedy vyhotovené v rámci komplexnej akreditácie. Pracovného stretnutia sa
spolu s predsedom AK zúčastnil aj predseda stálej pracovnej skupiny V. Patráš.
d) Účasť na slávnostnom vymenovaní rektorov prezidentom SR (vymenovanie rektora
Technickej univerzity vo Zvolene prof. R. Kropila do druhého funkčného obdobia a
rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici prof. V. Didiho do prvého funkčného
obdobia).
e) Poskytovanie informácií pre média (denník Korzár) k medializovaným problémom na
Lekárskej fakulte UPJŠ.
f) Informácia o počte „detašovaných pracovísk“ po ukončení komplexnej akreditácie na 22
vysokých školách. Členovia AK boli oboznámení aj s textom listu (č. 90_16/AK) rektora
VŠZaSP prof. M. Karvaja, ktorý AK zaslal 23. 2. 2016 a týka sa pripravovaného zníženia
počtu detašovaných pracovísk na vysokej škole.
Rokovanie k bodu 1 bolo ukončené kontrolou uznesení. V tejto časti tajomníčka AK
skonštatovala, že všetky uznesenia z 91. ZAK boli splnené. Súčasne predložila v súlade
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s požiadavkou z 91. ZAK prehľad úloh, ktoré majú trvalý charakter, alebo ich plnenie je
priebežné. Členovia AK prezentovaný prehľad ocenili a odsúhlasili jeho zverejnenie v IS AK
v časti Materiály, kde sa zverejňujú podklady na príslušné zasadnutie. Takto budú uznesenia
trvalo k dispozícii všetkým členom AK.
Časti zasadnutia sa zúčastnili niektorí zástupcovia reprezentácie vysokých škôl ako aj
zástupcovia SVŠVaV MŠVVaŠR. Prítomnosť GR SVŠVaV P. Plavčana členovia AK využili aj
na zisťovanie skutočnosti k problematike odňatia práv, resp. zrušenia odňatia práv pre habilitačné
konanie a vymenúvacie konanie v študijnom odbore trestné právo na FP PEVŠ, na ktoré doteraz
nebola Akreditačnej komisii poskytnutá z MŠVVaŠ SR náležitá odpoveď. V tejto súvislosti
riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania SVŠVaV J. Jurkovič prisľúbil, že sa tak stane čo
najskôr.

K bodu 2
Uznesenie 92.2.1
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).

Uznesenie 92.2.2
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
posúdila spôsobilosť nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského
študijného programu a podľa § 86 ods. 2 citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR priznať
právo podieľať sa v príslušnom študijnom odbore na uskutočňovaní doktorandského študijného
programu takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 3
Akreditačná komisia sa zaoberala žiadosťou o vykonanie opravného prostriedku Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU, č. 22_16/AK) v prípade priznaného práva MŠVVaŠ
SR pre spôsobilosť vykonávať habilitačné konanie a vymenúvacie konanie v študijnom odbore
mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby na Technickej fakulte SPU. Po objasnení
skutočností predsedom stálej PS pre OV 14. strojárstvo J. Mihokom Akreditačná komisia prijala
nasledujúce uznesenie.

Uznesenie 92.3.1
Akreditačná komisia navrhla MŠVVaŠ SR priznať právo vykonávať habilitačné konanie
a vymenúvacie konanie v študijnom odbore mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej
výroby na Technickej fakulte SPU, pretože na takto znejúci názov študijného odboru predložila
žiadosť samotná vysoká škola v rámci komplexnej akreditácie. SPU ani vo vyjadrení rektora
k návrhu hodnotiacej správy v rámci procesu komplexnej akreditácie nevzniesla v zákonnej
lehote žiadne pripomienky k názvu študijného odboru, preto v súčasnosti daný problém možno
riešiť už len podaním novej žiadosti.

K bodu 4
Akreditačná komisia na základe získaných poznatkov z komplexnej akreditácie doteraz
vykonanej na 22 vysokých školách predkladá MŠVVaŠ SR ako správcovi Sústavy študijných
odborov SR podnety a zistenia, ktoré sa týkajú zaradenia nových študijných odborov do oblastí
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výskumu a absencie opisov niektorých študijných odborov (uvedené v prílohe k uzneseniu 92.4.1
a 92.4.3). Súčasne sa členovia AK oboznámili v rámci tohto bodu aj so zmenami v názvoch
študijných odborov, resp. vyradením niektorých študijných odborov zo sústavy, ktoré vzali na
vedomie.

Uznesenie 92.4.1
Akreditačná komisia predkladá MŠVVaŠ SR v súlade s § 82 ods. 7. zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách návrh na doplnenie Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej,
umeleckej a ďalšej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy, v časti príloha
č. 2 takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

Uznesenie 92.4.2
Akreditačná komisia berie na vedomie informáciu o zmenách v názvoch študijných odborov
a o vyradení študijných odborov zo Sústavy študijných odborov SR tak, ako je to uvedené v
prílohe k uzneseniu.

Uznesenie 92.4.3
Akreditačná komisia poveruje predsedu AK písomne informovať správcu Sústavy študijných
odborov SR o týchto zistených nedostatkoch: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 5
Na základe listu MŠVVaŠ SR (žiadosti č. 177_15/AK a č. 233_15/AK) príslušné stále PS
overovali na daných vysokých školách splnenie kritérií na vymenúvacie konanie prijaté v súlade
s § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. K výsledkom overovania AK
prijala nasledujúce uznesenia.

Uznesenie 92.5.1
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. overila splnenie
kritérií na vymenúvacie konanie v predmetných študijných odboroch na daných vysokých
školách takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
Akreditačná komisia sa zaoberala aj pripomienkami rektora Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave (STU), ktoré jej zaslal generálny riaditeľ SVŠVaV P. Plavčan (č. žiadosti 9_16/AK).
Pripomienky rektora sa týkajú vyjadrenia AK uvedeného v prílohe k uzneseniu 89.5.1 z 89.
zasadnutia AK, ktoré sa konalo 28. – 29. 10. 2015. AK v ňom konštatovala nesplnenie kritérií na
vymenúvacie konanie v študijnom odbore architektúra a urbanizmus v prípade jedného návrhu
z Fakulty architektúry STU a navrhla pre FA STU v tomto odbore odňať právo pre vykonávanie
habilitačného konania a vymenúvacieho konania na tri roky. K pripomienkam rektora ako prvý
zaujal stanovisko predseda stálej PS pre OV 5 J. Škvarenina, ktorý skonštatoval, že podklady na
overovanie splnenia kritérií boli zo strany vysokej školy predložené veľmi neprehľadne,
v dôsledku čoho AK viackrát žiadala ich doplnenie. Overovanie sa kvôli tomu dvakrát prerušilo.
V záujme komplexného posúdenia výstupov súvisiacich s týmto prípadom bol na overovanie
prizvaný aj predseda stálej PS pre OV 4. umenie L. Čarný. Záverečného overovania sa mali
možnosť zúčastniť aj zástupcovia vysokej školy, konkrétne prorektor STU S. Biskupič
a prodekan FA STU R. Špaček. Po predsedovi stálej PS pre OV 5 sa postupne vyjadrili
k pripomienkam aj ďalší členovia AK zúčastnení na overovaní, L. Čarný a J. Vilček. Všetci traja
konštatovali, že trvajú na záveroch odsúhlasených na 89. ZAK. Preto aj navrhnutie novej
dočasnej pracovnej skupiny na znovu preskúmanie dodržania kritérií nebolo prijaté a aj ostatní
členovia AK súhlasili a hlasovali za nasledujúce uznesenie:
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Uznesenie 92.5.2
Akreditačná komisia sa oboznámila s pripomienkami rektora Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave k vyjadreniu AK, ktoré je uvedené v prílohe k uzneseniu 89.5.1 a konštatuje, že nie
je dôvod na jeho zmenu. Fakulta architektúry STU nesplnila platné kritériá prijaté na habilitačné
konanie a vymenúvacie konanie v študijnom odbore architektúra a urbanizmus v prípade
predloženého návrhu postúpeného zo SVŠVaV 16. 4. 2015 a evidovaného pod č. 76_15/AK
takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 6
Uznesenie 92.6.1
Akreditačná komisia odsúhlasila vzory stanovísk, ktoré budú vyhotovovať stále pracovné
skupiny ako podklad na vyjadrenie AK pri overovaní výsledkov opatrení prijatých vysokými
školami na odstránenie nedostatkov v prípade práv priznaných s časovým obmedzením, alebo
keď boli vysokej škole práva pozastavené. Odsúhlasené vzory stanovísk samostatne pre študijné
programy a samostatne pre habilitačné konanie a vymenúvacie konanie budú pre členov AK
k dispozícii na webovom sídle AK.

Uznesenie 92.6.2
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách overila
výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných
programoch a odporúča MŠVVaŠ SR obnoviť platnosť priznaných práv takto: (pozri prílohu
k uzneseniu).

K bodu 7
Uznesenie 92.7.1
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 8
Uznesenie 92.8.1
Akreditačná komisia v súlade s § 4 ods. 4 platného nariadenia vlády SR č. 104/2003 Z. z.
o Akreditačnej komisii vypracovala a odsúhlasila návrh hodnotiacej správy s prílohami, na
týchto posudzovaných vysokých školách:
Paneurópska vysoká škola so sídlom v Bratislave,
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave,
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši,
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave,
Univerzita J. Selyeho so sídlom v Komárne.
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K bodu 9
Uznesenie 92.9.1
Akreditačná komisia odsúhlasila časový harmonogram predkladania a spracovania návrhov
vysokých škôl v rámci 2. výzvy projektu Špičkové vedecké tímy vysokých škôl na Slovensku
ako aj aktualizovanú metodiku (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 10
10.1 Zmeny v stálych PS a zriadenie dočasných PS

Uznesenie 92.10.1
Akreditačná komisia v súlade s čl. 6 ods. 6 platného štatútu AK schválila zmeny v stálych PS
a zriadenie dočasných PS takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
10.2 Nevybavené žiadosti
V súlade so štatútom AK boli pridelené na riešenie príslušnej stálej pracovnej skupine tieto
žiadosti:
1. Žiadosť Markana Al-Abasiho č. 16_16/AK - M. Gbúrová, predsedníčka stálej pracovnej
skupiny pre OV 6 pripraví odpoveď najneskôr do 93. ZAK.
2. Žiadosť č. 23_16/AK – žiadosť pridelená do stálej PS pre OV 16 (predseda M. Líška) a do
stálej PS pre OV 1 (predsedníčka G. Petrová). Obidvaja predsedovia konštatovali, že žiadosť
nepatrí do kompetencie Akreditačnej komisie a v tomto smere bude predseda AK žiadateľa
informovať.
3. Žiadosť PEVŠ č. 37_16/AK – R. Schronk, predseda stálej pracovnej skupiny pre OV 7
pripraví odpoveď najneskôr do 93. ZAK.
4. Žiadosť vedúceho Kancelárie prezidenta SR č. 60_16/AK – predseda AK v spolupráci
s tajomníčkou AK pripravia v najbližšom čase podklady v súlade s požiadavkami vedúceho
Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Štefana Rozkopála, ktorá bola AK zaslaná
10. 2. 2016. Podklady budú obsahovať hodnotiacu správu z komplexnej akreditácie Vysokej
školy v Sládkovičove (v súčasnosti Vysoká škola Danubius) ukončenej v roku 2011 vrátane
prehľadu akreditovaných činností ako aj prehľady o akreditáciách študijných programov
a o žiadostiach o posúdenie spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konanie a vymenúvacie
konanie predložené AK po roku 2011 až doteraz.
5. Žiadosť Jaroslava Husára č. 183_15/AK – J. Horváth, predseda stálej pracovnej skupiny pre
OV 8, pripraví odpoveď najneskôr do 93. ZAK.
6. Žiadosť STU č. 188_15/AK – po preskúmaní podkladov, týkajúcich sa námietky zo strany
STU, Akreditačná komisia konštatuje, že postupovala v súlade so závermi z 88. ZAK.
Predseda AK s uvedeným záverom oboznámi písomne rektora STU.

Uznesenie 92.10.2
Sekretariát Akreditačnej komisie bude zverejňovať aktualizovaný prehľad nevybavených žiadostí
v IS AK v časti Materiály vždy po každom zasadnutí.
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10.3 Iné

Uznesenie 92.10.3
Akreditačná komisia odsúhlasila účasť A. Dukáta, predsedu stálej PS pre OV 18. lekárske,
farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy na zasadnutí „The Association of Medical
Schools in Europe“, ktoré sa koná 4. 3. 2016 v Berlíne.
Ostatné materiály, týkajúce sa zahraničných aktivít AK pripravené na rokovanie 92. ZAK sa pre
nedostatok času presúvajú na rokovanie 93. ZAK, ktoré sa bude konať 6. - 7. 4. 2016
v Bratislave.
Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK
Zápis schválil dňa:
Ľubor F i š e r a
predseda Akreditačnej komisie

7

