
 
Zápis  

z 39. mimoriadneho zasadnutia Akreditačnej komisie,  
poradného orgánu vlády SR,  

konaného 8. septembra 2008 v Bratislave  
___________________________________________________________________________ 
Účasť 
1. Členovia AK 

prítomní:  
J. Beňa, S. Biskupič, L. Bukovský, M. Čorba, Ľ. Fišera, I. Hyben, Ľ. Jančoková, J. Jarab, 
M. Líška, J. Mihok, J. Škvarenina, J. Vilček, P. Vincúr, P. Vojčík, T. Žilka. 
neprítomní: 
J. Horváth, P. Mikulecký, M. Novák, J. Šteňo, J. Uhrík (ospravedlnení z neúčasti) 

2. Hostia  
František Schlosser – vedúci služobného úradu MŠ SR 
Vladimír Báleš – prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) 
Viktor Smieško –  predseda Rady vysokých škôl (RVŠ) 
Martin Macko – zástupca Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) 

 

Program 
1. Otvorenie 
2. Príhovor nového predsedu Akreditačnej komisie  
3. Organizačné zmeny  
 
 3.1 Zmeny v stálych pracovných skupinách a dočasných pracovných skupinách 
 3.2 Ustanovenie dočasnej pracovnej skupiny na koordináciu činnosti pre komplexnú 

akreditáciu činností na Katolíckej univerzite v Ružomberku (č. žiadosti 190_08/AK) 

4. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) - študijné programy 
5. R o z l ičn é  

 

K bodu 1 
Zasadnutie otvoril nový predseda Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, (ďalej 
len „Akreditačná komisia“) vymenovaný vládou Slovenskej republiky k 1. 9. 2008, Ľubor 
Fišera. Po odsúhlasení programu prítomnými členmi AK v počte 16 postupne vystúpili 
s krátkymi príhovormi vedúci služobného úradu MŠ SR, prezident SRK a predseda ŠRVŠ. 
Okrem blahoželania k vymenovaniu nových členov AK vrátane predsedu a podpredsedu AK,  
 

- prezident SRK navrhol uskutočniť v krátkom čase (október, resp. november 2008) 
spoločné stretnutie pléna SRK so zástupcami AK,  

- predseda RVŠ ocenil neľahkú prácu AK, a to najmä vo vzťahu k prebiehajúcim 
komplexným akreditáciám a uplatňovaniu kritérií na to stanovených,  

- vedúci služobného úradu očakáva úspešné ukončenie komplexných akreditácií 
vysokých škôl, ktorých zavŕšením má byť rozčlenenie vysokých škôl na univerzitné 
vysoké školy, odborné vysoké školy a vysoké školy už v priebehu budúceho roka. 
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K bodu 2 
Po krátkom príhovore predseda AK predstavil všetkých nových členov AK. Tajomníčka  AK 
predstavila prítomným ostatných členov AK. 
  

K bodu 3 
Akreditačná komisia z dôvodu vymenovania 8 nových členov Akreditačnej komisie k 1. 9. 
2008 odsúhlasila viaceré nevyhnutné zmeny v stálych pracovných skupinách a dočasných 
pracovných skupinách a prijala nasledujúce uznesenia.  
 
3.1. Zmeny v stálych pracovných skupinách a dočasných pracovných skupinách  

Uznesenie 39.3.1a 
Akreditačná komisia schválila zmeny v stálych pracovných skupinách vrátane ustanovenia 
nových predsedov oblasti výskumu č. 3, 5, 6, 10, 11, 13a, 14, 15, 17, 19, 22, 23 takto: (pozri 
prílohu k uzneseniu) 

Uznesenie 39.3.1b 
Akreditačná komisia schválila zmeny v dočasných pracovných skupinách pre komplexnú 
akreditáciu činností na vysokých školách takto: (pozri prílohu k uzneseniu) 
 
3.2. Ustanovenie dočasnej pracovnej skupiny na koordináciu činnosti pre komplexnú 
akreditáciu činností na Katolíckej univerzite v Ružomberku (č. žiadosti 190_08/AK) 

Uznesenie 39.3.2 
Akreditačná komisia ustanovila na koordináciu činnosti pre komplexnú akreditáciu činností 
na Katolíckej univerzite v Ružomberku dočasnú pracovnú skupinu v zložení: (pozri prílohu 
k uzneseniu) 

 
K bodu 4 

Uznesenie 39.4.1 
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 ministerstvu školstva priznať právo udeľovať absolventom 
príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul takto: (pozri prílohu 
k uzneseniu). 
 

K bodu 5 
1. Zmeny na poste garanta  

Uznesenie 39.5.1 
Akreditačná komisia posúdila v zmysle uznesenia 15.2.4 oznámenia príslušnej vysokej školy 
o zmenených skutočnostiach, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú kvalitu vzdelávacieho 
procesu na ich vysokých školách a sú podstatné na vyhodnotenie uspokojivého plnenia 
jednotlivých kritérií a akceptuje zmenu na poste garanta a spolugarantov takto: (pozri prílohu 
k uzneseniu). 
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2. Zmeny v sústave študijných odborov – inovácia opisu študijného odboru 3.2.3 
masmediálne štúdiá   

Uznesenie 39.5.2 
Akreditačná komisia posúdila v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona o vysokých školách 
návrh na zmenu v sústave študijných odborov a súhlasí s  návrhom  nového opisu študijného 
odboru 3.2.3. masmediálne štúdiá, ktorý predložila  pracovná skupina pre oblasť výskumu 2 
Humanitné vedy. Text nového opisu vyššie uvedeného študijného odboru je prílohou tohto 
uznesenia.  
 
3. Stanovisko k požiadavke Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Poľsku k diskusii 
poľských médií o habilitáciách na Katolíckej univerzite v Ružomberku  

Uznesenie 39.5.3 
Akreditačná komisia sa vyjadruje v súlade s § 82 ods. 2 písm. c) platného zákona o vysokých 
školách č. 131/2002 Z. z. k spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie 
a konanie na vymenovanie za profesorov. Pri posudzovaní spôsobilosti vyhodnocuje splnenie 
kritérií vysokou školou, ktoré schvaľuje a vydáva MŠ SR.  Priznanie práv na túto činnosť 
vysokých škôl patrí do pôsobnosti Ministerstva školstva SR.  
Katolícka univerzita v Ružomberku má v súčasnosti priznané práva na vykonávanie 
habilitačného konania v štyroch študijných odboroch. Všetky tieto priznané práva sa budú 
opätovne posudzovať v rámci komplexnej akreditácie, o ktorú Katolícka univerzita 
v Ružomberku požiadala 31. 8. 2008 v súlade s Plánom komplexných akreditácií 
zverejnených Akreditačnou komisiou. Pri posudzovaní spôsobilosti naďalej vykonávať 
habilitačné konanie v priznaných právach bude Akreditačná komisia už postupovať podľa 
nových kritérií schválených MŠ SR a platných od 15. júna 2008. 
 
4. Uznávanie vedecko-pedagogických titulov, umelecko-vedeckých titulov a vedeckých 
hodností získaných v zahraničí v Slovenskej republike  
V súlade so úlohou, ktorou bol sekretariát AK poverený na 38. ZAK tajomníčka AK 
predložila členom AK prehľad dohôd o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov  
o vzdelaní uzavretých medzi vládou Slovenskej republiky a susediacimi štátmi – Českou 
republikou, Maďarskou republikou a Poľskou republikou, odkiaľ prichádza na slovenské 
vysoké školy pôsobiť najviac vysokoškolských učiteľov. Prehľad týchto dohôd ako aj prehľad 
uznávania jednotlivých vedecko-pedagogických  titulov a umelecko-vedeckých titulov ako aj 
vedeckých hodností je uvedený v prílohe k tomuto bodu.  
Tajomníčka AK ďalej informovala, že vykonávanie profesie „docenta“ a „profesora“ patrí 
medzi regulované povolania. Z tohto dôvodu je potrebné príslušné doklady vysokoškolských 
učiteľov, ktoré získali v zahraničí, uznávať v súlade so zákonom č. 293/2007 Z. z. o uznávaní 
odborných kvalifikácií.  
  
5. Iné 
Tajomníčka AK oboznámila členov AK s Pokynmi na vyúčtovanie pracovnej cesty, ktoré   
vyplývajú z § 81 ods. 14  platného zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. ako aj zákona 
č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.  
 
Zápisnicu vypracovala: tajomníčka AK, Mária Holická 
 
 
 
Schválil:       Ľubor  F i š e r a   

predseda Akreditačnej komisie 


