Zápis
z mimoriadneho 96. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného 17. augusta 2016 v Bratislave
Účasť
1. Členovia AK
Prítomní:
L. Čarný, A. Dukát, M. Fendek, Ľ. Fišera, J. Holeček, J. Horváth, D. Ježová,
V. Kupec, M. Líška, J. Mihok, V. Patráš, G. Petrová, R. Schronk, J. Škvarenina,
M. Urban, J. Vilček.
Neprítomní:
P. Markoš, M. Gbúrová.
2. Hostia
Andrej Piovarči, riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ
SR (OVV SVŠ)
Program
1. Otvorenie, schválenie návrhu programu, kontrola uznesení
2. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) a b) - študijné programy
3. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 8 a 9 - správy o odstránení nedostatkov
4. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 12 – zmena študijného programu, resp. zmena HVK
5. Rozličné

K bodu 1
Zasadnutie otvoril a viedol predseda Ľubor Fišera. Privítal všetkých prítomných, uviedol dôvody
na zvolanie mimoriadneho zasadnutia, ospravedlnil z neúčasti členov P. Markoša a M. Gbúrovú
a následne predložil návrh programu. Pôvodný návrh programu bol upravený a odsúhlasený tak,
ako je uvedený v úvode zápisu. Nasledovala kontrola uznesení, pri ktorej tajomníčka AK uviedla
prehľad splnených uznesení a ďalej tie, ktorých termín nebol presne určený, ale ich splnenie sa
očakáva v čo najkratšom čase. Nesplnené bolo iba uznesenie č. 95.9.3b. Dôvodom bola krátkosť
času na overenie požadovaných skutočností vzhľadom na termín zvolania mimoriadneho
96. zasadnutia. Členovia AK toto odôvodnenie akceptovali a termín splnenia predmetného
uznesenia posunuli na 97. ZAK. V závere tohto bodu predseda AK krátko informoval o dvoch
stretnutiach, ktoré sa uskutočnili na MŠVVaŠ SR 20. a 21. 7. 2016 aj za prítomnosti zástupcov
AK. Pracovné stretnutie 20. 7. 2016 bolo k „téme implementácie systému hodnotenia výskumnej
činnosti vysokých škôl implementáciou RAE/REF“. Na tomto stretnutí AK zastupovali M. Urban
a P. Markoš. Pracovné stretnutie 21. 7. 2016 bolo zvolané k vybraným úlohám ministerstva na
rok 2016. AK zastupoval predseda AK Ľ. Fišera a jeho obsahom bola príprava novely
vysokoškolského zákona. Keďže v obidvoch prípadoch išlo o prvé pracovné stretnutia, na ktoré
budú nadväzovať ešte ďalšie, k obidvom témam ako aj postojom AK k nim sa členovia vrátia na
riadnom zasadnutí AK, ktoré je plánované na 8. 9. 2016.
Vzhľadom na obsah mimoriadneho zasadnutia neboli prizvaní zástupcovia reprezentácie
vysokých škôl. Pozvanie bolo zaslané len ministrovi školstva, ktorý sa ho však nezúčastnil. Za
MŠVVaŠ SR sa zasadnutia zúčastnil riaditeľ OVV SVŠ, ktorý bol do tejto funkcie vymenovaný
len pred časom a nahradil v nej doterajšieho riaditeľa J. Jurkoviča. Vo svojom krátkom vystúpení
okrem iného oznámil členom AK, že materiály s kandidátmi na členstvo v AK, ktorí majú byť
vymenovaní do AK k 1. 9. 2016, budú predložené na najbližšie rokovanie vlády.

1

K bodu 2
Uznesenie 96.2.1
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 96.2.2
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 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
Uznesenie 96.3.1
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).
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 týchto študijných
programoch a odporúča MŠVVaŠ SR odňať priznané práva takto: (pozri prílohu
k uzneseniu).

Uznesenie 96.3.2
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).
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Akreditačná komisia sa oboznámila s listom ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa
4. 8. 2016 č. 2016-19370/32866:2-sekr a Sekretariátom Akreditačnej komisie zaevidovaného
12. 8. 2016 pod č. 371_16/AK , ktorým ju požiadal o doplňujúce vysvetlenie k vyjadreniu AK
zverejnenému v zápise z 95. ZAK v rámci prílohy k uzneseniu 95.6.1f a predmetného
stanoviska, resp. o prehodnotenie predmetného vyjadrenia. Predseda AK v súlade so štatútom AK
otvoril k tomuto bodu programu rozpravu a po jej ukončení bolo prijaté hlasovaním nižšie
uvedené uznesenie.

Uznesenie 96.3.3
Akreditačná komisia ponecháva v platnosti svoje vyjadrenie, ktoré prijala na 95. ZAK k správe
o odstránení nedostatkov v prípade pozastaveného práva na habilitačné konanie a vymenúvacie
konanie v študijnom odbore manažment na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte
managementu (žiadosť č. 159_16/AK). Vyjadrenie je zverejnené v prílohe k uzneseniu 95.6.1f
a odôvodnené v stanovisku, na ktoré je v predmetnom vyjadrení odvolávka.
Akreditačná komisia sa oboznámila s listom ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa
4. 8. 2016 č. 2016-19449/33072:2-sekr a Sekretariátom Akreditačnej komisie zaevidovaného
12. 8. 2016 pod č. 372_16/AK, ktorým ju požiadal o stanovisko k argumentom Prešovskej
univerzity v Prešove, Fakulty manažmentu. Tieto argumenty boli ministrovi zaslané po
zverejnení zápisu z 95. ZAK a týkajú sa vyjadrenia AK a prílohy k uzneseniu 95.6.1f. Predseda
AK v súlade so štatútom AK otvoril k tomuto bodu programu rozpravu a po jej ukončení bolo
prijaté hlasovaním nižšie uvedené uznesenie.

Uznesenie 96.3.4
Akreditačná komisia sa oboznámila s obsahom prílohy 1 listu rektora Prešovskej univerzity
č. VR_11661-2016 a konštatuje, že skutočnosti uvedené v bode 5 sú opodstatnené a v tejto
súvislosti vykonala opravu v stanovisku (pozri prílohu k uzneseniu) zverejnenom na webovom
sídle AK v rámci zápisu z 95. ZAK. Akreditačná komisia ďalej konštatuje, že táto oprava nemá
vplyv na zmenu vyjadrenia, ktoré prijala na 95. ZAK k správe o odstránení nedostatkov
v prípade pozastaveného práva na habilitačné konanie a vymenúvacie konanie v študijnom
odbore manažment na Prešovskej univerzite v Prešove, Fakulte manažmentu (žiadosť
č. 163_16/AK). Vyjadrenie je zverejnené v prílohe k uzneseniu 95.6.1f.

K bodu 4
Uznesenie 96.4.1
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 5
Uznesenie 96.5.1
Akreditačná komisia v súlade s čl. 6 platného štatútu AK schválila zmeny v stálych PS takto:
(pozri prílohu k uzneseniu).
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Uznesenie 96.5.2
Akreditačná komisia sa oboznámila so správou Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach o výsledku prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov v prípade začlenenia
vysokej školy (žiadosť č. 375_16/AK), ktorá jej bola postúpená z MŠVVaŠ SR na overenie
výsledku prijatých opatrení. AK v súlade s čl. 6 platného štatútu na tento účel ustanovuje
dočasnú pracovnú skupinu v zložení: D. Ježová (predsedníčka), A. Dukát, Ľ. Fišera, J. Holeček,
J. Vilček a M. Urban.

Uznesenie 96.5.3
Akreditačná komisia sa oboznámila s listom z Bankovního institutu vysokej školy, a. s., Praha zo
dňa 30. 6. 2016 (žiadosť č. 292_16/AK) a na základe v ňom uvedených informácií odsúhlasila
zastavenie procesu komplexnej akreditácie na organizačnej zložke tejto vysokej školy so sídlom
v Banskej Bystrici, ktorý sa začal v januári tohto roka na základe § 49b ods. 5 platného zákona
o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK
Zápis schválil dňa:
Ľubor F i š e r a
predseda Akreditačnej komisie
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