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Zápis 
z mimoriadneho 94. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 

konaného 5. mája 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, R. Schronk, J. Škvarenina, 

M. Urban, J. Vilček.  

Ospravedlnení: J. Horváth, G. Petrová 
 

2. Hostia 

Jozef Jurkovič, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR (GR SVŠ) 
 

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. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 8 a 9 – overenie výsledkov opatrení  

5. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. f) – zmena v sústave študijných odborov  

5.1 Zmena opisu študijného odboru 8.3.1 ochrana osôb a majetku a zmena opisu študijného 

odboru 8.3.2 bezpečnostné verejno-správne služby  

(žiadosť MŠVVaŠ SR č. 158_16/AK, predkladá J. Mihok)) 

6. Rozličné  

 

K bodu 1  
Zasadnutie otvoril a viedol predseda Ľubor Fišera. Privítal všetkých prítomných, uviedol dôvody 

na zvolanie mimoriadneho zasadnutia, ospravedlnil z neúčasti J. Horvátha a G. Petrovú 

a následne predložil návrh programu, ktorý bol súčasťou pozvánky na mimoriadne 94. ZAK. 

Predložený návrh programu bol členom AK J. Mihokom doplnený o bod 5 – zmena v sústave 

študijných odborov a pôvodný bod 5. Rozličné bol prečíslovaný na bod 6. S touto zmenou 

súhlasilo všetkých 16 prítomných členov AK. Po odsúhlasení programu predseda AK informoval 

členov AK o účasti na vymenovaní rektora súkromnej vysokej školy HUAJA so sídlom 

v Banskej Štiavnici. Ďalej o poverení podpredsedu J. Holečka a V. Kupca zastupovať AK na OV 

PZ v Bratislave II, Odbor kriminálnej polície pri objasňovaní veci/výsluchu záležitosti i trestného 

oznámenia oznamovateľky K. J. pre podozrenie zo spáchania trestného činu, podvodu podľa § 

221, ods. 1, ods. 2 Trestného zákona, ktoré menovaná podala na OKP OR PZ Bratislava II. 

Problematika sa týka Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, so sídlom na Tomášikovej ulici č. 

20 v Bratislave a jej pôsobenia v ČR, konkrétne v Brne. Oznamovateľka tvrdí, že v ČR 

prebiehalo riadne vyučovanie, čo bolo v rozpore s akreditáciou, ktorou PEVŠ disponuje. 

Predsedu AK krátkym vstupom doplnil podpredseda AK J. Holeček informáciou o účasti na 

členskom fóre ENQA, ktoré sa konalo v Budapešti v dňoch 28. - 29. 4. 2016. Podrobne bude 

o tejto aktivite informovať aj na 95. ZAK. V závere tohto bodu tajomníčka AK konštatovala, že 

všetky termínované uznesenia z 93. ZAK boli splnené. Zasadnutia sa zúčastnil aj GR SVŠ J. 

Jurkovič, ktorý využil svoju prítomnosť na informovanie členov AK o rozpracovaní 

programového vyhlásenia vlády SR na podmienky ministerstva, ďalej o zmenách, ktoré sa týkajú 

problematiky vysokých škôl a pripravovanej revízie sústavy študijných odborov. V závere 
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vystúpenia  zodpovedal na niektoré otázky predsedu AK a členov AK (problematika doplnenia 

chýbajúcich členov AK, projekt podpory návratu mladých slovenských vedcov zo zahraničia 

a iné).  

 

K bodu 2 

Uznesenie 94.2.1 
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, resp. zamietnuť žiadosť 

udeľovať absolventom príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul 

takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

Uznesenie 94.2.2 
Akreditačná komisia v rámci svojej pôsobnosti sa vyjadruje k spôsobilosti vysokých škôl 

uskutočňovať študijné programy oprávňujúce udeliť jeho absolventom akademický titul, avšak 

nemá možnosť priamo zasahovať do názvov študijných programov, ktoré veľakrát nie sú 

odvodené od názvu zodpovedajúceho študijného odboru, ako to ustanovuje zákon o vysokých 

školách v § 51 ods. 6. Z uvedeného dôvodu Akreditačná komisia apeluje na všetky vysoké školy, 

aby pri navrhovaní názvov študijných programov vzali do úvahy skutočnosť, že ten by mal 

zodpovedať obsahu študijného programu a opačne obsah študijného programu jeho názvu. 

Akreditačná komisia poveruje predsedu AK s týmto uznesením oboznámiť rektorov vysokých 

škôl.  

 

K bodu 3 

Uznesenie 94.3.1 
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na 

vymenúvanie profesorov a podľa § 83 ods. 3 citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR priznať 

právo uskutočňovať tieto konania v príslušnom študijnom odbore takto: (pozri prílohu 

k uzneseniu). 

 

K bodu 4 

Uznesenie 94.4.1 
a) Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 8 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 zrušiť časové obmedzenie priznaných práv takto: 

(pozri prílohu k uzneseniu). 

b) Akreditačná komisia podľa § 83 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). 
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Uznesenie 94.4.2 
a) Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách overila 

výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v študijných 

odboroch pre uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov 
a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie priznaných práv takto: (pozri prílohu 

k uzneseniu). 

b) Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách overila 

výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v  študijných 

odboroch pre uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov 
a odporúča MŠVVaŠ SR obnoviť platnosť priznaných práv takto: (pozri prílohu 

k uzneseniu). 

c) Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách overila 

výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v  študijnom 

odbore pre uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov a 

odporúča MŠVVaŠ SR odňať priznané právo takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

V súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách MŠVVaŠ SR 15. 4. 2016 

(žiadosť č. 187_16/AK) postúpilo Akreditačnej komisii „Správu o odstránení nedostatkov 

zistených pri komplexnej akreditácii Katolíckej univerzity v Ružomberku za jej činnosť v rokoch 

2008 – 2013“. Na rokovaní správu predniesol predseda AK a po diskusii bolo prijaté nasledujúce 

uznesenie. 

 

Uznesenie 94.4.3 
Akreditačná komisia sa oboznámila so správou z Katolíckej univerzity v Ružomberku 

a vzhľadom na požiadavku MŠVVaŠ SR ustanovila v súlade čl. 6, ods. 1 platného štatútu AK na 

zabezpečenie overenia výsledku prijatých opatrení dočasnú pracovnú skupinu v zložení: Ľ. Fišera 

(predseda), J. Holeček, M. Gbúrová, V. Patráš, G. Petrová a A. Dukát.  

  

K bodu 5 
5.1 Zmena opisu študijného odboru  

8.3.1 ochrana osôb a majetku 

8.3.2 bezpečnostné verejno-správne služby 

(žiadosť č. 158_16/AK) 

 

Uznesenie 94.5.1 
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona o vysokých školách posúdila návrh 

MŠVVaŠ SR na zmenu v Sústave študijných odborov SR a vyjadruje súhlas s návrhom 

Akadémie Policajného zboru v Bratislave na doplnenie opisu 

a) študijného odboru 8.3.1 ochrana osôb a majetku v písmene f) „Vymedzenie príbuzných 

študijných odborov a rozdielov medzi nimi“ o študijný odbor 3.4.1 právo, 

b) študijného odboru 8.3.2 bezpečnostné verejno-správne služby v bode 5. „Vymedzenie 

príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi“ o študijný odbor 3.4.1 právo.  

 

K bodu 6  
 

Uznesenie 94.6.1 
Akreditačná komisia v súlade s čl. 6 ods. 6 platného štatútu AK schválila zmeny v stálych PS 

takto: (pozri prílohu k uzneseniu).  
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Uznesenie 94.6.2 
Akreditačná komisia zváži svoje ďalšie zotrvanie v medzinárodnej sieti akreditačných komisií 

INQAAHE a do záväzného rozhodnutia navrhuje zatiaľ neuhrádzať členský poplatok na rok 

2016.   

 

V rámci tohto bodu GR SVŠ spolu s predsedom dočasnej PS pre projekt špičkových tímov  

M. Urbanom informovali členov AK o princípoch rozdelenia finančnej čiastky 780 000 eur 

medzi prvých 37 špičkových tímov identifikovaných Akreditačnou komisiou po ukončení 

vyhodnotenia 1. výzvy v roku 2015. M. Urban takisto navrhol, aby Akreditačná komisia čo 

najskôr pripravila propagáciu projektu špičkových tímov pre médiá.  

 

 

Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK 

 

Zápis schválil dňa:   

 

Ľubor F i š e r a   

predseda Akreditačnej komisie 

 


