Zápis
z mimoriadneho 66. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného 10. júla 2012 v Bratislave
___________________________________________________________________________
Účasť
1. Členovia AK
prítomní: J. Beňa, L. Čarný, J. Fidrmuc, M. Gbúrová, J. Horváth, I. Hyben,
J. Jarab, J. Mihok, J. Michalík, M. Novák, G. Petrová, M. Pol, R. Schronk,
J. Slovák, J. Šteňo, J. Uhrík, J. Vilček, T. Žilka.
neprítomní: Ľ. Fišera, M. Líška, J. Škvarenina.
2. Hostia
Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (minister školstva)
Libor Vozár, prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK)
Katarína Stoláriková, predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ)
Peter Plavčan, riaditeľ sekcie vysokých škôl (SVŠ MŠVVaŠ SR)
Jozef Jurkovič, riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania (SVŠ MŠVVaŠ SR)
Zuzana Brčáková, odbor vysokoškolského vzdelávania (SVŠ MŠVVaŠ SR)
Program
1. Otvorenie, kontrola uznesení, informácia predsedu AK
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. d) – organizačné zmeny
4.1 Zrušenie Fakulty mechatroniky TnUAD v Trenčíne
(č. žiadosti 118_12/AK, predkladá J. Michalík), TnUAD 10. 7. 2012 o 13.00 h
5. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. e) – štátny súhlas
6. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. f) – zmeny v sústave študijných odborov
6.1 Zmena opisu študijného odboru 5.2.47. biomedicínske inžinierstvo
(č. žiadosti 140_12/AK, predkladá J. Šteňo) - TUKE 10. 7. 2012 o 14.30 h
6.2 Zaradenie nového študijného odboru kánonické právo do sústavy ŠO
(č. žiadosti 279_12/AK, predkladá R. Schronk) - KU 10. 7. 2012 o 15.15 h
7. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 11 – zmeny oznámené vysokými školami
(§ 3 ods. 10 nariadenia vlády o AK)
8. Overovanie výsledkov opatrení podľa § 83 ods. 9 – študijné programy
9. Overovanie výsledkov opatrení podľa § 83 ods. 9 – habilitačné konanie a vymenúvacie
konanie
10. Rozličné
10.1 Zmeny v stálych PS a zriadenie dočasnej PS
10.2 Nevybavené žiadosti
10.3 Iné

K bodu 1
Zasadnutie otvoril a viedol podpredseda Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR
(ďalej len „Akreditačná komisia“ alebo „AK“) J. Michalík na základe poverenia predsedu AK Ľ.
Fišeru zo dňa 9. 7. 2012 (čl. 5 ods. 3 štatútu AK schváleného vládou SR uznesením č. 169 z 12.
3. 2008). Podpredseda na začiatku privítal všetkých prítomných členov AK, zástupcov sekcie
vysokých škôl MŠVVaŠ SR a orgánov reprezentácie vysokých škôl. Podpredseda AK
konštatoval, že Akreditačná komisia je uznášaniaschopná s počtom prítomných členov 16
a pristúpil k odsúhlaseniu programu zasadnutia. Z pôvodného návrhu programu bol na podnet
člena AK L. Čarného vypustený bod 6.1 - Zmeny v štruktúre a opisoch študijných odborov
z podskupiny študijných odborov 2.2. Umenie (č. žiadosti 94_12/AK, 99_12/AK, 132_12/AK).
Pôvodne navrhnuté body 6.2 a 6.3 boli prečíslované na body 6.1 a 6.2. S touto zmenou bol
program odsúhlasený jednomyseľne. Program pokračoval kontrolou uznesení zo 65. ZAK.
Tajomníčka AK Mária Holická konštatovala, že uznesenia boli splnené a vzhľadom na
neprítomnosť predsedu AK stručne informovala o príprave novelizácie nar. vlády SR č. 104/2003
Z. z. o Akreditačnej komisii v platnom znení, o novele zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z.
z. a o zaslaní žiadosti AK do ENQA o začatie vonkajšieho hodnotenia.
Začiatku rokovania AK sa zúčastnil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan
Čaplovič, ktorý vystúpil s príhovorom k aktuálnym témam v oblasti vysokého školstva. Minister
školstva v úvode svojho vystúpenia skonštatoval, že MŠVVaŠ má dobré skúsenosti s prácou
Akreditačnej komisie, spomenul úvodné stretnutie s predsedom AK, ktorým sa nadviazal medzi
AK a ministerstvom veľmi dobrý dialóg, ktorý bude podporovať. V súvislosti s pripravovanou
novelou zákona o vysokých školách vrátane zmien v procese komplexnej akreditácie opätovne
zdôraznil nezastupiteľnú úlohu AK a uviedol základné body, ktoré novela prináša:
• Zmeny v akreditačnom procese, pričom zdôraznil potrebu sprísnenia akreditačných
kritérií ako aj administratívneho zjednodušenia niektorých postupov, ďalej sprísnenie
podmienok získavania práv na habilitačné konanie a vymenúvacie konanie, akútnu
potrebu kritérií na vnútorné zabezpečenie kvality na vysokých školách. V tejto súvislosti
vyzval Akreditačnú komisiu, aby navrhla v najbližšom čase zo svojich radov zástupcov,
ktorí budú spolupracovať s ministerstvom na príprave nových akreditačných kritérií.
Ďalej uviedol, že pripravovaná novela zákona o vysokých školách by mala začať platiť
od 1. 1. 2013 a so začiatkom komplexných akreditácii verejných vysokých škôl sa počíta
1. 1. 2014, najneskôr však 1. 3. 2014, pričom je potrebné dodržať ročnú lehotu, v ktorej
musia byť akreditačné kritériá známe.
• Zmena štandardnej dĺžky pre externú formu štúdia a požiadal AK, aby pri posudzovaní
externej formy štúdia dôsledne dbala o dodržiavanie rozdielov medzi dennou a externou
formou.
• Obmedzenie počtu pracovných úväzkov vysokoškolských učiteľov. Má sa zamedziť tzv.
lietajúcim profesorom a očakáva sa stabilizovanie pedagogických zborov na vysokých
školách s následným skvalitnením poskytovaného vzdelávania.
• Zavedenie školného za štúdium v cudzom jazyku aj pre občanov SR.
• Zjednodušenie získavania akreditácie pre niektoré typy spoločných študijných programov.
• Vedenie registrov študijných odborov a študijných programov a povinnosti AK v tomto
smere.
V ďalšej časti minister školstva informoval členov AK o prebiehajúcom medzirezortnom
pripomienkovom konaní k zmene názvu troch vysokých škôl (2 verejných a jednej štátnej),
ktoré na základe výsledkov z komplexnej akreditácie a po nevyužití ročnej lehoty na
odstránenie nedostatkov budú začlenené medzi vysoké školy, v dôsledku čoho je potrebné
zmeniť aj ich pomenovanie, keďže názov univerzita v súlade so zákonom o vysokých školách
môže mať v názve len vysoká škola, ktorá bola začlenená medzi univerzitné vysoké školy.
Ide o Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Univerzitu J. Selyeho so
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sídlom v Komárne a minister v najbližšom čase vyzve AK, aby sa k zmene názvu vyjadrila aj
AK v súlade s § 82 zákona o vysokých školách.
V závere svojho vystúpenia minister školstva stručne informoval aj o novele nariadenia vlády
SR o Akreditačnej komisii, ktorej znenie je potrebné zosúladiť so zákonom o vysokých
školách. Z uvedeného dôvodu ministerstvo školstva navrhuje vypustiť z novely predmetného
nariadenia vlády SR č. 558/2009 z § 3 ods. 6. S účinnosťou novelizovaného nariadenia vlády
sa počíta od 1. 9. 2012. Informoval tiež o prísľube poskytnúť finančné prostriedky vo výške
30 000 eur potrebné na vonkajšie hodnotenie AK prostredníctvom ENQA.
Po vystúpení ministra školstva nasledovala diskusia s členmi AK, v ktorej rámci využili
príležitosť vysloviť svoje názory viacerí členovia a to k týmto témam:
• J. Michalík – upozornil na potrebu ukončenia prác na Informačnom systéme AK
(ISAK), na ktorých sa podieľal aj s niektorými ďalšími členmi AK v priebehu
minulého a začiatku tohto roka, aby IS AK bol využiteľný už počas komplexných
akreditácii v roku 2014.
• I. Hyben – návrh na zrušenie ročnej lehoty na odstránenie nedostatkov po komplexnej
akreditácii v prípade začleňovania, pretože ide o veľmi krátke obdobie, v ktorom nie
je možné zistené nedostatky odstrániť. Vysoká škola by mala odstránenie nedostatkov
preverovať až pri ďalšej komplexnej akreditácii.
• J. Horváth – zvážiť možnosť zavedenia celoštátnych komisií pre habilitačné konania
a vymenúvacie konania a ustanoviť rovnaké kritériá na dosiahnutie titulu či už
„profesor“, alebo „docent“ podľa príslušných študijných odborov.
• J. Šteňo – zdôraznil potrebu personálneho i materiálneho posilnenia sekretariátu AK.
Upozornil aj na fakt, že vypustením § 3 ods. 6 z nar. vlády o AK, budú vypustené aj
odseky týkajúce sa podmienok garantovania bakalárskeho študijného programu
ošetrovateľstvo ako aj ostatných študijných programov v odbore zdravotníctva,
v ktorých vysoké školy pripravujú študentov na regulované povolania. Ďalej uviedol,
že je potrebné pri nových kritériách pre habilitačné konanie a vymenúvacie konanie
požadovať výstupy vedecko-výskumnej činnosti, ktoré spĺňajú kritériá na zaradenie
do kategórie „A“, ktorá je definovaná v podrobných kritériách AK pre komplexné
akreditácie.
• J. Slovák – odporúčal zvážiť zavedenie otvoreného systému pre obsadzovanie
funkčných miest profesorov, pričom by fungoval len systém funkčných miest
profesorov.
• J. Uhrík – poukázal na prehlbujúcu sa dezintegráciu vysokého školstva, nepriaznivý
dosah preferovania kritéria garantovania, čo vyvolalo tlak na potrebu menovania
nových profesorov ako aj na spôsob financovania odvíjajúci sa od počtu študentov.
V príspevku ešte kritizoval stav odborného a technického školstva na stredných
školách najmä z ohľadom na prepojenie na prax a dlhodobo nepriaznivý trend záujmu
stredoškolákov o odborné školy.
• T. Žilka – v príspevku sa venoval otázke akreditácie vysokých škôl pre poskytovanie
vysokoškolského vzdelávania mimo sídla vysokej školy, resp. fakulty (detašované
pracoviská VŠ) a možnosti zakotviť aj túto problematiku v pripravovaných
predpisoch.
• G. Petrová – vyzvala na podporu prípravy učiteľských študijných programov, ktorých
absolventi budú pôsobiť na stredných a základných školách.
• J. Fidrmuc – ako odborník zo zahraničia, na základe získaných skúseností, navrhuje,
aby sa prešlo od akreditácii jednotlivých študijných programov, ktoré sú
administratívne a časovo veľmi náročné, k akreditáciám inštitúcie, t.j. vysokej školy,
resp. pracoviska, ktoré bude zabezpečovať, organizovať a uskutočňovať študijné
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programy 1., 2. alebo 3. stupňa na základe posúdenia materiálnych, personálnych,
vedeckých ako aj iných kritérií. Vysoká škola by bola akreditovaná pre daný typ ŠP.
• J. Vilček – zefektívnenie informačného systému AK v nadväznosti na činnosť SAK.
Zvážiť možnosť definovania práv a povinnosti garantov v príslušnej legislatíve.
Minister školstva ocenil všetky podnety prednesené členmi AK v rámci diskusie, ku každému
poskytol náležitú odpoveď. Členom, ktorí predniesli návrhy týkajúce sa novely zákona o VŠ
alebo novely nariadenia vlády o AK, odporúčal, aby ich zaslali v rámci pripomienkového
konania. Prisľúbil tiež podporiť zlepšenie personálneho a materiálneho vybavenia sekretariátu
AK.

K bodu 2
Uznesenie 66.2.1
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
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
citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR pozastaviť právo udeľovať absolventom
príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul takto: (pozri prílohu
k uzneseniu).
c) 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
citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR zamietnuť žiadosť o nový študijný program
takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
d) Akreditačnej komisii bola z MŠVVaŠ SR predložená žiadosť č. 301_12/AK o potvrdenie
svojho vyjadrenia k študijnému programu 3. stupňa podnikanie v malých a stredných
podnikoch v študijnom odbore 3.3.16. ekonomika a manažment podniku z „Vysokej školy
ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave“, ktoré odsúhlasila na 65. ZAK.
Akreditačná komisia sa touto žiadosťou zaoberala v súlade s čl. 6 ods. 21 platného štatútu AK
a svoje vyjadrenie zo 65. ZAK potvrdzuje takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
e) Akreditačnej komisii bola z MŠVVaŠ SR predložená žiadosť č. 302_12/AK o potvrdenie
svojho vyjadrenia k študijnému programu 1. stupňa kultúra a bezpečnosť práce a študijnému
programu 2. stupňa riadenie humánnych a environmentálnych rizík v študijnom odbore
8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
ktoré odsúhlasila na 65. ZAK. Akreditačná komisia sa touto žiadosťou zaoberala v súlade
s čl. 6 ods. 21 platného štatútu AK a svoje vyjadrenie zo 65. ZAK potvrdzuje takto: (pozri
prílohu k uzneseniu).

Uznesenie 66.2.2
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).
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K bodu 3
Uznesenie 66.3.1
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na
vymenúvanie profesorov a podľa § 83 ods. 3 citovaného zákona odporúča ministerstvu školstva,
vedy, výskumu a športu priznať právo, resp. priznať právo s časovým obmedzením
uskutočňovať tieto konania v príslušných študijných odboroch takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 4
4.1 Zrušenie Fakulty mechatroniky TnUAD
so sídlom v Trenčíne (č. žiadosti 118_12/AK)
Rokovania k bodu 4.1 sa zúčastnil štatutárny orgán vysokej školy v súlade s čl. 5 ods. 11 písm. a)
platného štatútu AK, rektor TnUAD prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. Po predložení hodnotiacej
správy predsedom dočasnej pracovnej skupiny J. Michalíkom a krátkom vystúpení rektora
TnUAD členovia AK hlasovaním prijali nasledujúce uznesenie. Za uznesenie hlasovalo všetkých
17 prítomných členov.

Uznesenie 66.4.1
Akreditačná komisia v súlade s 82 ods. 2 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
vyjadruje súhlas so zrušením Fakulty mechatroniky TnUAD so sídlom v Trenčíne.

K bodu 5
Dňa 18. 6. 2012 Akreditačná komisia zaevidovala oznámenie MŠVVaŠ SR zo 6. júna 2012 o
skutočnosti, že právnická osoba VSOM, s.r.o., so sídlom v Štúrove, ktorá požiadala o pôsobenie
ako súkromná vysoká škola s názvom „Vysoká škola logistiky v Štúrove“ 25. mája 2012 vzala
žiadosť späť. Z uvedeného dôvodu sa konanie v tejto veci považuje za skončené. Následne AK
zastavuje konanie aj k žiadosti MŠVVaŠ SR č. 41_12/AK, ktorou požiadala AK o vyjadrenie sa k
projektu vyššie uvedenej právnickej osoby.

K bodu 6
6.1 Zmena opisu študijného odboru 5.2.47. biomedicínske inžinierstvo
(č. žiadosti 140_12/AK)
Na rokovanie k tomuto bodu bol v súlade s čl. 5 ods. 11 písm. c) platného štatútu AK prizvaný aj
navrhovateľ predloženej zmeny v sústave študijných odborov - Technická univerzita v Košiciach.
Rektor vysokej školy delegoval na rokovanie prorektora TUKE prof. Ing. Pavla Raschmana, CSc.
a dekana Strojníckej fakulty TUKE prof. Ing. Františka Trebuňu, CSc. Po predložení stanovísk
predsedami príslušných stálych pracovných skupín (OV 18 Lekárske a farmaceutické vedy a OV
14 Strojárstvo) a rozsiahlej diskusii prijali nasledujúce uznesenie.

Uznesenie 66.6.1
Akreditačná komisia prerušuje rokovanie k tomuto bodu do 67. ZAK z dôvodu neukončenia
diskusie k problematike nového zaradenia študijného odboru 5.2.47. biomedicínske inžinierstvo
do zoznamu hodnotených oblastí v prílohe 2 „Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej,
vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej
školy“. Akreditačná komisia súčasne poveruje podpredsedu AK J. Michalíka a člena AK J.
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Mihoka zorganizovaním pracovného stretnutia zástupcov Technickej univerzity v Košiciach
a Žilinskej univerzity v Žiline k problematike možnosti začlenenia študijného odboru 5.2.47.
biomedicínske inžinierstvo do jednej z troch navrhovaných oblastí výskumu: 14 Strojárstvo,
15 Elektrotechnika a elektroenergetika a 17 Inžinierstvo a technológie.
Administratívno-organizačné práce spojené s pracovným stretnutím zabezpečí sekretariát AK.

6.2 Zaradenie nového študijného odboru kánonické právo do sústavy ŠO
(č. žiadosti 279_12/AK)
Na rokovanie k tomuto bodu bol v súlade s čl. 5 ods. 11 písm. c) platného štatútu AK prizvaný aj
navrhovateľ predloženej zmeny v sústave študijných odborov – Katolícka univerzita
v Ružomberku. Rektor vysokej školy sa písomne ospravedlnil z neúčasti na rokovaní a vzhľadom
na skutočnosť, že stanovisko pracovnej skupiny, ktorá posudzovala návrh na zaradenie nového
študijného odboru kánonické právo do sústavy študijných odborov je kladné, nemá žiadne
pripomienky. Akreditačná komisia po predložení stanoviska stálej pracovnej skupiny pre oblasť
výskumu 7 Právo a medzinárodne vzťahy prijala nasledujúce uznesenie.

Uznesenie 66.6.2
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) platného zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách súhlasí s návrhom na zaradenie nového študijného odboru kánonické právo do sústavy
študijných odborov spolu s opisom, ktorý predložil navrhovateľ Katolícka univerzita
v Ružomberku a Akreditačnej komisii bol predložený na posúdenie žiadosťou MŠVVaŠ SR
č. 279_12/AK.

K bodu 7
Uznesenie 66.7.1
a) Akreditačná komisia v súlade s § 83 ods. 11 platného zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách overila skutočnosti oznámené vysokými školami a nevysokoškolskými inštitúciami
podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z. z. v platnom znení a akceptuje zmeny
garantov v študijných programoch takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
b) Akreditačná komisia opravuje vyjadrenie v prílohe k uzneseniu 65.7.1a,b v riadku 12 na
Ekonomickej univerzite v Bratislave, Národohospodárskej fakulte pri č. 55_12/AK
v inžinierskom študijnom programe personálny manažment podniku takto:

personálny
55_12
(10.2.12) manažment
podniku
ZG

3.3.16.
ekonomika a
manažment
podniku
3.3.14. ľudské
zdroje a
personálny
manažment

2.

denná

2

Ing.

Akceptuje
zmenu
navrhnutú
vysokou
školou.

K bodu 8
Uznesenie 66.8.1
Akreditačná komisia v súlade s § 83 ods. 9 platného zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
zabezpečila overenie výsledkov opatrení, ktoré prijali vysoké školy na odstránenie nedostatkov,
pre ktoré mali pozastavenú platnosť priznaných práv v dotknutých študijných programoch
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a konštatuje, že príslušné vysoké školy prijali dostatočné opatrenia a v súčasnosti spĺňajú
požadované kritériá a utvárajú dostatočné podmienky na udržanie spôsobilosti do najbližšej
komplexnej akreditácie. Z uvedeného dôvodu AK navrhuje MŠVVaŠ SR obnoviť platnosť
priznaných práv bez obmedzenia takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 9
K predmetnému bodu neboli predložené na rokovanie žiadne materiály.

K bodu 10
10.1 Zmeny v stálych PS

Uznesenie 66.10.1
Akreditačná komisia odsúhlasila zmeny v stálych pracovných skupinách pre oblasti výskumu: 1
Pedagogické vedy, 4 Umenie a 18 Lekárske a farmaceutické vedy takto: (pozri prílohu
k uzneseniu).

Uznesenie 66.10.2
Akreditačná komisia zriaďuje v súlade s čl. 7 platného štatútu AK dočasnú pracovnú skupinu na
posúdenie súčasného začlenenia Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia
v Prešove v súlade s § 47 ods. 20. Za predsedu dočasnej PS sa ustanovuje M. Gbúrová, ďalší
členovia sú: J. Michalík, J. Jarab, I. Hyben a J. Vilček.

Uznesenie 66.10.3*
a) Akreditačná komisia berúc do úvahy svoje uznesenie č. 47.6.4., ktorým navrhla na základe
vyhodnotenia plnenia kritérií začleniť Univerzitu J. Selyeho so sídlom v Komárne medzi
vysoké školy, ktoré nie sú začlenené medzi univerzitné vysoké školy a ani medzi odborné
vysoké školy, ako aj ustanovenie § 85 ods. 2 platného zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách, vyjadruje súhlas so zmenou názvu vyššie uvedenej vysokej školy na Vysoká škola J.
Selyeho.
b) Akreditačná komisia berúc do úvahy svoje uznesenie č. 47.11.5., ktorým navrhla na základe
vyhodnotenia plnenia kritérií začleniť Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne
medzi vysoké školy, ktoré nie sú začlenené medzi univerzitné vysoké školy a ani medzi
odborné vysoké školy, ako aj ustanovenie § 85 ods. 2 platného zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách, vyjadruje súhlas so zmenou názvu vyššie uvedenej vysokej školy na
Trenčianska vysoká škola Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
*Uznesenie bolo odsúhlasené dodatočne nadpolovičnou väčšinou členov AK počas spracovania
zápisu prostriedkom elektronickej komunikácie.
Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK

Schválil:

Ján M i c h a l í k
podpredseda Akreditačnej komisie
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