Zápis
z mimoriadneho 98. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného 25. novembra 2016 v Bratislave
Účasť
1. Členovia AK
Prítomní:
L. Čarný, A. Dukát, M. Fendek, M. Fikar, Ľ. Fišera, J. Holeček, R. Hindls,
D. Ježová, V. Kupec, M. Líška, P. Markoš, J. Mihok, V. Nečas, V. Patráš,
G. Petrová, I. Šimovček, J. Škvarenina, M. Urban, J. Vilček.
Neprítomní:
M. Cagala, M. Gbúrová.
2. Hostia
Jozef Jurkovič, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR (GR SVŠ)
Rudolf Kropil, prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK)
Mariana Sirotová, podpredsedníčka Rady vysokých škôl (RVŠ)
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 lekárska biológia
(č. žiadosti 300_16/AK, predkladajú A. Dukát, J. Vilček)
4.2 Návrh na zaradenie nového študijného odboru letecké a kozmické inžinierstvo
(č. žiadosti 302_16/AK, predkladá J. Holeček)
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. Rozličné
8.1 Zmeny v stálych a dočasných PS
8.2 Iné

K bodu 1
Zasadnutie otvoril a viedol predseda AK Ľubor Fišera. V úvode zasadnutia si Akreditačná
komisia uctila minútou ticha pamiatku na bývalého dlhoročného člena komisie prof. Ing.
Stanislava Biskupiča, DrSc., ktorý nečakane zomrel v deň konania zasadnutia. Ďalej vzhľadom
na to, že 9. 11. 2016 vláda SR uzneseniami č. 509 a č. 510 vymenovala chýbajúcich ôsmich
členov AK, generálny riaditeľ SVŠ Jozef Jurkovič odovzdal postupne vymenovania týmto novým
členom: Ladislavovi Čarnému, Richardovi Hindlsovi, Vladimírovi Nečasovi, Jozefovi Mihokovi,
Gabriele Petrovej a Ivanovi Šimovčekovi. Zo zasadnutia sa ospravedlnila Marcela Gbúrová
a Milan Cagala a vymenovania si prevezmú v najbližšom možnom čase v Sekretariáte AK.
Novovymenovaným členom AK k úspešnému napĺňaniu poslania člena AK zablahoželal

predseda AK a všetci prítomní hostia. Zasadnutie pokračovalo odsúhlasením návrhu programu,
ktorý bol bez pripomienok prijatý všetkými 19 prítomnými členmi AK. V závere tohto bodu
tajomníčka AK oboznámila prítomných s plnením uznesení, pričom konštatovala, že všetky
uznesenia boli splnené. V závere rokovania k bodu 1 M. Urban oslovil GR SVŠ J. Jurkoviča vo
veci účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR P. Plavčana na zasadnutiach AK, keďže
od svojho vymenovania do tejto funkcie sa na zasadnutiach prakticky vôbec nezúčastňuje a aj
z prebiehajúceho zasadnutia bol ospravedlnený. V súvislosti s touto požiadavkou bolo prijaté
nasledujúce uznesenie.

Uznesenie 98.1.1
Akreditačná komisia poveruje svojho predsedu Ľubora Fišeru, aby v priebehu mesiaca december
2016 dohodol spoločné stretnutie zástupcov AK s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu
SR P. Plavčanom s cieľom prerokovať viaceré témy týkajúce sa pôsobnosti Akreditačnej
komisie, ako aj jej ďalšieho postavenia v priestore vysokoškolského vzdelávania.

K bodu 2
Uznesenie 98.2.1
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 na dvoch vysokých školách („AMMMK“ a „ŽU“) uskutočnila v súlade
s § 83 ods. 12 iniciáciu akreditácie študijných programov. Následne podľa § 82 ods. 2 písm.
a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách posúdila spôsobilosť vysokých škôl naďalej
uskutočňovať študijné programy, pričom dospela k týmto záverom: (pozri prílohu
k uzneseniu).
c) Akreditačná komisia sa oboznámila s výzvou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR
č. 2016-19177/32784:2-sekr. zo dňa 4. 8. 2016 (č. žiadosti 378_16/AK z 18. 8. 2016) na
dopracovanie odôvodnenia vyjadrenia AK prijatého na 95. ZAK (príloha k uzneseniu
č. 95.2.1) k akreditácii doktorandského študijného programu didaktika technických
profesijných predmetov Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom, resp. na
predloženie nového vyjadrenia. Akreditačná komisia sa oboznámila s pripomienkami vysokej
školy a trvá na pôvodnom vyjadrení s odôvodnením tak, ako je zverejnené v príslušnej časti
zápisu z 95. ZAK: (pozri prílohu k uzneseniu).

Uznesenie 98.2.2
a) 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).
b) 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 nepriznať právo podieľať sa v príslušnom študijnom odbore na uskutočňovaní
doktorandského študijného programu takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

2

Uznesenie 98.2.3
Akreditačná komisia uznesením č. 97.9.2 poverila D. Ježovú, členku AK, overiť stav plnenia
podmienok uskutočňovania a organizovania akreditovaných doktorandských študijných
programov novozriadenými subjektmi SAV, a to Biomedicínskym centrom (BMC) a Centrom
spoločenských a psychologických vied (CSPV). Dôvodom bola skutočnosť, že práva boli
pôvodne priznané na ústavy SAV, ktoré v súčasnosti sú začlenené do dotknutých centier SAV
(pozri prílohu k uzneseniu). D. Ježová vo svojej správe skonštatovala, že okrem nesúladu
štandardnej dĺžky štúdia v niektorých študijných programoch, neboli zistené žiadne iné
nedostatky. Na základe tohto zistenia Akreditačná komisia navrhuje, aby novovzniknuté
subjekty BMC a CSPV sa naďalej podieľali na uskutočňovaní doteraz akreditovaných
študijných programov na pôvodných ústavoch. V prípade študijných programov, ktorých
štandardná dĺžka štúdia už nezodpovedá štandardnej dĺžke štúdia akreditovanej na príslušnej
vysokej škole je potrebné, aby formou iniciácie bola uskutočnená nová akreditácia. Rovnako sa
odporúča predložiť novú žiadosť o akreditáciu aj v tých prípadoch, ak sa podstatným spôsobom
zmenilo plnenie kritéria KEX-A1 (garant) alebo KEX-A2 (ďalšie garantovanie rozvoja
študijného odboru) platných Kritérií akreditácie nevysokoškolských inštitúcií.

K bodu 3
Uznesenie 98.3.1
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).

Uznesenie 98.3.2
Akreditačná komisia sa oboznámila so závermi preskúmania splnenia kritérií habilitačných
konaní na Teologickej fakulte a Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktoré
bolo vykonané členmi dočasnej pracovnej skupiny AK pod vedením Ľ. Fišeru dňa 14. 10. 2016.
Preskúmavanie sa uskutočnilo v konkrétnych prípadoch uvedených vo výzve ministra školstva
vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22. 6. 2016 (č. 2016-3651/26913:1-15A0). Akreditačná
komisia vyjadrila súhlas so závermi dočasnej pracovnej skupiny a poverila predsedu
vypracovaním odpovede pre ministra ŠVVaŠ SR.

K bodu 4
4.1 Návrh na zaradenie nového študijného odboru lekárska biológia

Uznesenie 98.4.1
Na návrh predsedov stálych PS A. Dukáta pre OV 18 a J. Vilčeka pre OV 13, ktoré predloženú
žiadosť MŠVVaŠ SR č. 300_16/AK posudzovali, sa rokovanie o zaradení nového študijného
odboru lekárska biológia do sústavy študijných odborov prerušuje do najbližšieho zasadnutia
AK.
4.2 Návrh na zaradenie nového študijného odboru letecké a kozmické inžinierstvo
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Uznesenie 98.4.2
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
posúdila návrh MŠVVaŠ SR č. 2016-16668/30011:2-15AO z 11. 7. 2016 (žiadosť č. 302_16/AK)
na zaradenie nového študijného odboru letecké a kozmické inžinierstvo do sústavy študijných
odborov. Akreditačná komisia s návrhom (vrátane opisu), ktorý predložila Technická univerzita
v Košiciach (list z 26. 5. 2016 č. 11732/2016), vyjadruje súhlas a odporúča ho zaradiť do skupiny
študijných odborov 5. konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie a do podskupiny
študijných odborov 5.2. konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácia
s možnosťou štúdia v 1., 2. a 3. stupni.

Uznesenie 98.4.3
Akreditačná komisia vzala na vedomie informáciu GR SVŠ zo dňa 24. 10. 2016 o publikovaní
Sústavy študijných odborov Slovenskej republiky, vrátane opisov jednotlivých študijných
odborov, na webovom sídle Portál VŠ (https//www.portalvs.sk). V tejto súvislosti Akreditačná
komisia odsúhlasila ukončenie zverejňovania informácií týkajúcich sa sústavy študijných
odborov na svojom webovom sídle v rozsahu ako je to v súčasnosti najneskôr do 1. 1. 2017.

K bodu 5
Uznesenie 98.5.1
Akreditačná komisia v súvislosti so žiadosťou MŠVVaŠ SR (č. 385_16/AK) overila splnenie
kritérií na vymenovania za profesorov v návrhoch predložených vysokými školami takto: (pozri
prílohu k uzneseniu).

Uznesenie 98.5.2
Akreditačná komisia sa oboznámila s podnetom, ktorý jej bol zaslaný elektronicky 11. 10. 2016.
Podnet sa týkal oznamu predsedu Vedeckej rady Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety, n. o., v Bratislave, ktorý zverejnil 13. 10. 2016 k habilitačnému konaniu v odbore
sociálna práca. Skutočnosti uvedené v podnete preveroval predseda AK a členom AK oznámil, že
aktivita avizovaná vysokou školou na 13. 10. 2016 sa nekonala a celú záležitosť vysoká škola
preveruje.

K bodu 6
Uznesenie 98.6.1
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).
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).

4

Uznesenie 98.6.2
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 týchto
študijných odboroch 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 odboroch a odporúča MŠVVaŠ SR obnoviť platnosť priznaných práv takto:
(pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 7
Uznesenie 98.7.1
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
8.1 Zmeny v stálych PS a zriadenie dočasných PS

Uznesenie 98.8.1
Akreditačná komisia v súlade s čl. 6 platného štatútu AK schválila zmeny v stálych a dočasných
PS takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
8.2 Iné

Uznesenie 98.8.2a
Akreditačná komisia vzala na vedomie informáciu o vydaní slovenskej verzie „Standards and
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG), (2015),
Brussels, Belgium“ pod názvom Štandardy a usmernenia na zabezpečovanie kvality v Európskom
priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG), (2015). Brusel, Belgicko.
Na preklade dokumentu do slovenského jazyka, ktorý je zverejnený na webovom sídle MŠVVaŠ
SR (www.minedu.sk) ako aj na webovom sídle ENQA (www.enqa.eu), aktívne spolupracoval aj
zástupca AK (V. Patráš – jazyková a štylistická úprava textu) a Sekretariát AK.
V dňoch 19. - 21. 10. 2016 sa podpredseda AK J. Holeček zúčastnil Valného zhromaždenia
ENQA, ktoré sa konalo v Gloucesteri (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska).
Na zasadnutí oboznámil členov s jeho priebehom a výsledkami. Akreditačná komisia v tejto
súvislosti odsúhlasila, aby odporúčania uvedené v správe zo služobnej cesty boli predložené
ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR formou nižšie prijatého uznesenia.
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Uznesenie 98.8.2b
Akreditačná komisia odporúča MŠVVaŠ SR zapracovať do pripravovaných zmien právnych
predpisov týkajúcich sa činnosti a pôsobnosti AK nasledujúci návrhy:
 Pri príprave novely zákona o vysokých školách, ktorého súčasťou majú byť aj nové pravidlá
pre činnosť AK, neupriamovať pozornosť iba na splnenie prvej podmienky členstva v ENQA,
t. j. podmienky nezávislosti akreditačnej agentúry, ale sústrediť sa aj na zavedenie nových
pravidiel pre akreditáciu vysokých škôl, vyplývajúcich z postupov ESG 2015 (prijaté v 2015
v Jerevane a ich signatárom je aj SR).
 Do pravidiel na akreditáciu vysokých škôl zapracovať z ESG 2015 nasledujúce inštitúty:
- vypracovanie vnútorného systému zabezpečenia kvality vysokej školy, ktorý bude zahŕňať
strategické smerovanie vysokých škôl (vedecká a výskumná inštitúcia, vzdelávacia
inštitúcia) a systém zabezpečenia kvality, ktorý smeruje k dosiahnutiu kvality tak vo
vedecko-výskumnej činnosti ako aj vo vzdelávacej činnosti;
- samohodnotenie vysokých škôl založené na vyhodnocovaní vnútorného systému
zabezpečenia kvality;
- externé hodnotenie (akreditácia) vysokých škôl preverením realizácie systému
zabezpečenia kvality vykonávať priamo na vysokých školách a jej fakultách v skutočne
realizovanej vedecko-výskumnej a vzdelávacej činnosti (nielen štúdium dokumentov, ale
aj vykonanie viacdňovej návštevy vysokej školy a jej fakúlt);
- písomné hodnotenie úrovne kvality vedy, výskumu a vzdelávania a návrh
na riadenie vysokých škôl;
- schválenie hodnotenia (akreditácie) v orgánoch AK;
- prijatie opatrení na zlepšenie kvality činností vysokých škôl na základe hodnotenia
a sledovania plnenia prijatých postupov;
- akreditáciu študijných programov uskutočňovať oddelene od inštitucionálnej akreditácie
vysokých škôl;
- legislatívne vyriešiť otázku školenia odborníkov akreditačnej agentúry na hodnotenie
vysokých škôl podľa kritérií ESG vrátane finančného krytia externej poradenskej činnosti
zo štátneho rozpočtu.

Uznesenie 98.8.2c
Akreditačná komisia odsúhlasila zmeny v prílohe k uzneseniu č. 92.9.1., Špičkové vedecké tímy
vysokých škôl na Slovensku, 2. výzva, časový harmonogram, takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

Uznesenie 98.8.2d
Akreditačná komisia odsúhlasila návrh predsedu AK zvolať 99. zasadnutie do Bratislavy v dňoch
24. - 25. januára 2017.

Uznesenie 98.8.2e
Akreditačná komisia poverila podpredsedu Akreditačnej komisie J. Holečka prípravou prác,
ktorých výsledkom bude návrh osobitných kritérií pre akademicky orientované bakalárske
študijné programy a pre profesijne orientované bakalárske študijné programy pre jednotlivé
študijné odbory alebo pre viac študijných odborov. Takéto kritériá môže Akreditačná komisia
navrhnúť na základe ustanovenia § 82 ods. 7 zákona o vysokých školách. Táto aktivita
Akreditačnej komisie bude predmetom rokovania aj na najbližšom zasadnutí AK.
Mária Holická, tajomníčka AK
Zápis schválil dňa:

Ľubor Fišera
predseda Akreditačnej komisie
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