
Zápis 
z 97. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 

konaného 8. septembra 2016 v Bratislave 
 

 

Účasť 

 

1. Členovia AK 
Prítomní: A. Dukát, M. Fendek, M. Fikar, Ľ. Fišera, J. Holeček, D. Ježová, M. Líška,  

P. Markoš, V. Patráš, J. Škvarenina, M. Urban.  

Neprítomní:  V. Kupec, J. Vilček. 
 

2. Hostia 

Karol Mičieta, viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK)  

Martin Putala, predseda Rady vysokých škôl (RVŠ) 

Jana Šmelková, predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) 

Bálint Lovász, zástupca ŠRVŠ 

Zuzana Brčáková, odbor vysokoškolského vzdelávania SVŠ MŠVVaŠ SR 
 

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. c) – habilitačné konanie a vymenúvacie konanie 

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

4.1 Návrh na zaradenie nového študijného odboru sedimentológia 

(č. žiadosti 301_16/AK, predkladá J. Škvarenina) 

5. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. g) – overovanie splnenia kritérií  

6. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 8 a 9 – správy na odstránenie nedostatkov 

predložené vysokými školami  
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 Vysoká škola Danubius so sídlom v Sládkovičove – návrh HS 

 (2. čítanie, č. žiadosti  99_16/AK, predkladá P. Markoš) 

8.2 Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove – návrh HS 

 (2. čítanie, č. žiadosti 103_16/AK) 

9. Rozličné 

9.1 Zmeny v stálych a dočasných PS  

9.2 Iné  

 

K bodu 1  
Zasadnutie otvoril a viedol predseda AK Ľubor Fišera. Po privítaní hostí a prítomných členov AK 

skonštatoval, že komisia s počtom prítomných 11 členov je uznášaniaschopná a rokovanie 

pokračovalo schválením návrhu programu. Ďalej predseda AK stručne zhodnotil situáciu, ktorá 

vznikla v Akreditačnej komisii po uplynutí funkčného obdobia šiestim členom AK k 31. 8. 2016. 

Zaniknutím členstva L. Čarnému, M. Gbúrovej, J. Horváthovi, J. Mihokovi, G. Petrovej a R. 

Schronkovi sa počet členov AK zo zákonne stanoveného počtu 21 znížil na 13 vrátane 

ukončeného členstva P. Pola v januári 2016 a M. Šurába v auguste 2015. Takýto počet členov  
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v AK môže pri niektorých typoch hlasovania spôsobovať nefunkčnosť AK. Ako príklad bolo 

uvedené hlasovanie pri začleňovaní vysokej školy v rámci komplexnej akreditácie, pri ktorom je 

potrebný na prijatie uznesenia súhlas najmenej 14 členov AK. Ukončením členstva vyššie 

uvedených členov AK zostalo k 1. 9. 2016 osem stálych pracovných skupín bez svojho predsedu, 

čo takisto spôsobilo problémy v plynulom zabezpečovaní činnosti stálych PS (napr. spracovanie 

doručených žiadostí v stanovených lehotách). Z uvedeného dôvodu Akreditačná komisia v súlade 

s príslušným ustanovením štatútu AK vymenovala v 7 stálych PS na dočasné obdobie nových 

predsedov PS a v jednom prípade vymenovala nového predsedu PS (prehľad nových predsedov 

PS je uvedený v prílohe k uzneseniu 97.9.1). Zasadnutie pokračovalo kontrolou uznesení, ktoré 

predniesla tajomníčka AK M. Holická. Tajomníčka okrem vyhodnotenia plnenia uznesení 

z mimoriadneho 96. ZAK zrekapitulovala všetky tie uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí, 

ktorých plnenie trvá, ale vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa ich plnenie komplikuje. Ide 

o predovšetkým o uznesenia č. 95.5.2, 95.8.3, 95.9.2 a na dosiahnutie ich splnenia AK prijala 

nasledujúce uznesenie. 

Uznesenie 97.1.1 
Akreditačná komisia v súvislosti s plnením uznesení č. 95.2.2, 95.8.3 a 95.9.2 prijala taký postup, 

že po uplynutí jedného týždňa od termínu 97. ZAK predseda AK, ktorý je súčasne predsedom 

všetkých troch dočasných pracovných skupín ustanovených vyššie uvedenými uzneseniami, 

oznámi zostávajúcim členom predmetných dočasných PS termíny návštev vysokých škôl, ktoré 

buď predložili správy na odstránenie nedostatkov z komplexnej akreditácie, alebo bol na 

zriadenie dočasnej PS mimoriadny dôvod (napr. požiadavka MŠVVaŠ SR o overenie 

dodržiavania kritérií pre habilitačné a vymenúvacie konanie na danej vysokej škole).  

  

Uznesenie 97.1.2 
Akreditačná komisia odsúhlasila text odpovede pre Ústav geotechniky SAV v Košiciach (žiadosť 

č. 243_16/AK) na základe podkladov, ktoré predložil člen AK M. Líška.  

 

Celého rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia reprezentácie vysokých škôl (SRK, RVŠ a ŠRVŠ). 

O vystúpenie požiadal len zástupca SRK, viceprezident Karol Mičieta, ktorý kriticky zhodnotil 

doterajšie pracovné stretnutia k novele zákona o vysokých školách organizované MŠVVaŠ SR, 

konkrétne SVŠ. Ku kritike, najmä filozofie navrhovaných zmien akreditačného procesu vrátane 

novo navrhovaného postavenia Akreditačnej komisie, sa pridal aj predseda AK a niektorí 

členovia AK.  

 

K bodu 2 
Akreditačná komisia vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 1 prerokovala len dve žiadosti 

o akreditáciu študijných programov:(pozri prílohu k bodu 2). 

Uznesenie 97.2.1 
a) Akreditačná komisia sa oboznámila s informáciou o nepredložení podkladov na základe výzvy 

predsedu AK o iniciáciu akreditácie doktorandského študijného programu trestné právo na 

Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v termíne do 5. 8. 2016. Na 

základe návrhu predsedu AK, ktorý členovia AK odsúhlasili, Akreditačná komisia opätovne 

vyzve vysokú školu na predloženie podkladov obratom. 

b) Akreditačná komisia sa oboznámila so žiadosťou ministra školstva, vedy, výskumu a športu 

SR č. 2016-19177/32784:2-sekr. zo dňa 4. 8. 2016, ktorú Sekretariát AK zaevidoval  

18. 8. 2016 pod č. 378_16/AK . Akreditačná komisia bola touto žiadosťou vyzvaná, v súlade 

s § 82 ods. 8 platného zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, na dopracovanie 

odôvodnenia vyjadrenia AK z 95. ZAK (príloha k uzneseniu č. 95.2.1) prijatého k akreditácii 

doktorandského študijného programu didaktika technických profesijných predmetov 
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Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom alebo na predloženie nového 

vyjadrenia. Vzhľadom na ukončenie členstva predsedníčky stálej pracovnej skupiny pre 

Pedagogické vedy, ktorej bola predmetná žiadosť zaslaná na vypracovanie stanoviska, 

Akreditačná komisia prerušuje rokovanie k žiadosti do najbližšieho zasadnutia.  

 

K bodu 3 

Uznesenie 97.3.1 
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 
4.1 Návrh na zaradenie nového študijného odboru sedimentológia 

(žiadosť č. 301_16/AK) 

 

Uznesenie 97.4.1 
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

posúdila návrh MŠVVaŠ SR č. 2016-718686/29958:2-15AO zo 17. 7. 2016 (žiadosť  

č. 301_16/AK) na zmenu v sústave študijných odborov a vyjadruje súhlas 

a) so zaradením nového študijného odboru sedimentológia do sústavy študijných odborov, a to 

do skupiny študijných odborov 4. prírodné vedy a podskupiny študijných odborov  

4.1. vedy o neživej prírode s možnosťou štúdia len v 3. stupni; 

b) s predloženým opisom nového študijného odboru sedimentológia z MŠVVaŠ SR. 

 

K bodu 5 
Akreditačná komisia v súvislosti so žiadosťou MŠVVaŠ SR (č. 385_16/AK) o overenie splnenia 

kritérií na vymenovanie za profesorov v predložených návrhoch z  vysokých škôl odsúhlasila na 

tento úkon zástupcov z dotknutých PS na základe návrhov predsedov stálych PS. 

 

K bodu 6 

Uznesenie 97.6.1 
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). 

 

K bodu 7 

Uznesenie 97.7.1 
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 
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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 8 
8.1 Vysoká škola Danubius so sídlom v Sládkovičove – návrh HS 

 (2. čítanie, VŠDan č. žiadosti 99_16/AK ) 

 

Uznesenie 97.8.1 
Akreditačná komisia odsúhlasila zaslanie návrhu hodnotiacej správy pre VŠDan spolu so 

všetkými prílohami na vyjadrenie štatutárnemu orgánu vysokej školy.  

 

8.2 Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove - návrh HS 

 (2. čítanie, ISM, č. žiadosti 103_16/AK) 

 

Vzhľadom na ukončenie členstva predsedníčky dočasnej pracovnej skupiny pre komplexnú 

akreditáciu ISM M. Gbúrovej v AK k 31. 8. 2016 prerokovanie tohto bodu programu bolo 

presunuté na najbližšie zasadnutie AK.  

 

K bodu 9 
9.1 Zmeny v stálych PS a zriadenie dočasných PS  

 

Uznesenie 97.9.1 
Akreditačná komisia v súlade s čl. 6 platného štatútu AK schválila zmeny v stálych PS takto: 

(pozri prílohu k uzneseniu).  

Uznesenie 97.9.2 
Akreditačná komisia v súvislosti s plnením uznesenia č.  93.2.2b poverila členku AK D. Ježovú 

overením, či novozriadené subjekty v rámci SAV - Biomedicínske centrum SAV a Centrum 

spoločenských a psychologických vied naďalej spĺňajú podmienky na priznanie práv, ktoré boli 

v minulosti pridelené pôvodným ústavom a tie sú dnes organizačnými zložkami vyššie 

uvedených centier. V tejto súvislosti Sekretariát Akreditačnej komisie pripraví prehľad 

akreditovaných študijných odborov, na ktoré mali pôvodné organizačné zložky priznané právo 

podieľať sa na uskutočňovaní doktorandských študijných programov s danými vysokými 

školami.   

9.2 Iné 

Uznesenie 97.9.3 
Akreditačná komisia vzhľadom na neúplnosť svojho zloženia odsúhlasila návrh predsedu AK 

zvolať mimoriadne 98. ZAK najskôr dva týždne po termíne vymenovania nových členov AK 

vládou SR. 

 

Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK 

Zápis schválil dňa:   

 

Ľubor F i š e r a   

predseda Akreditačnej komisie 


