Zápis
zo 69. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného 5. - 6. decembra 2012 v Bratislave
___________________________________________________________________________
Účasť
1. Členovia AK
prítomní: J. Beňa, M. Bieliková, I. Brezina, L. Čarný, Ľ. Fišera, M. Gbúrová, J. Holeček,
J. Horváth, I. Hyben, J. Jarab, D. Ježová, J. Mihok, J. Michalík, P. Moczo, M. Pol,
G. Petrová, R. Schronk, J. Škvarenina, J. Šteňo, M. Urban, J. Vilček.
2. Hostia
Rudolf Sivák, viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK)
Viktor Smieško, predseda Rady vysokých škôl (RVŠ)
Martin Angelovič, zástupca Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ)
Igor Doboš, zástupca Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ)
Jozef Jurkovič, riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania (SVŠ MŠVVaŠ SR)
Zuzana Brčáková, odbor vysokoškolského vzdelávania (SVŠ MŠVVaŠ SR)
Program
1. Otvorenie, kontrola uznesení, informácie 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. f) – zmeny v sústave študijných odborov
4.1 Zmeny v štruktúre a opisoch študijných odborov, ktoré patria do podskupiny študijných
odborov 1.1. učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy (žiadosť č. 109_12/AK,
predkladá G. Petrová) – rokovanie prerušené na 68. ZAK
4.2 Zaradenie nového študijného odboru geoinformatika (č. žiadosti 351_12/AK, predkladá
J. Vilček)
4.3 Zaradenie nového študijného odboru muzikológia (č. žiadosti 132_12/AK) a zmena
v opise ŠO 2.1.21. teória hudby (č. žiadosti 94_12/AK), predkladá L. Čarný
4.4 Zmena v opise ŠO 2.2.19. dejiny a teória divadelného umenia (č. žiadosti 350_12/AK)
a 2.2.20. dejiny a teória filmového umenia a multimédií (č. žiadosti 360_12/AK),
predkladá L. Čarný
4.5 Zmena v opise ŠO 3.2.3. masmediálne štúdiá (č. žiadosti 439_12/AK, predkladá J.
Jarab)
5. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 11 – zmena garanta
6. Overovanie výsledkov opatrení podľa § 83 ods. 8 a 9 – študijné programy
7. Overovanie výsledkov opatrení podľa § 47 ods. 20 – posúdenie podmienok začlenenia
súkromnej vysokej školy po komplexnej akreditácii
7.1 Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (č. žiadosti
288_12/AK, predkladá I. Hyben)
7.2 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
(č. žiadosti 127_12/AK, predkladá J. Mihok)

8. Hodnotiace správy z priebežného hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania § 87a –
posúdenie hodnotiacich správ z vysokých škôl
9. Kritériá akreditácie študijných programov, habilitačných a vymenúvacích konaní a kritériá pre
komplexnú akreditáciu – vyjadrenie k návrhu MŠVVaŠ SR
10. Rozličné
10.1 Zmeny v stálych PS
10.2 Vonkajšie hodnotenie Akreditačnej komisie expertmi z ENQA – informácia
10.3 Nevybavené žiadosti
10.4 Iné

K bodu 1
Zasadnutie otvoril a viedol predseda Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR (ďalej
len „Akreditačná komisia“ alebo „AK“) Ľ. Fišera. Po privítaní prítomných členov nasledovalo
hlasovanie o návrhu programu zasadnutia. Návrh programu bol prijatý bez pripomienok a zmien.
Po krátkej informácii predsedu AK o absolvovaných stretnutiach od ostatného zasadnutia
program pokračoval kontrolou uznesení, kde tajomníčka AK konštatovala, že uznesenia boli
splnené s výnimkou uznesenia č. 68.7.1, ktoré bolo splnené čiastočne.
Časti zasadnutia sa zúčastnili aj zástupcovia reprezentácie vysokých škôl. Pre neodkladné
pracovné záležitosti sa z účasti na zasadnutí ospravedlnil minister školstva, vedy, výskumu
a športu D. Čaplovič.

K bodu 2
Uznesenie 69.2.1
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 ods. 9
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 nové študijné programy a podľa § 83 ods.
9 citovaného konštatuje, že vysoké školy nespĺňajú kritériá uplatňované pri posudzovaní
spôsobilosti. Z uvedeného dôvodu odporúča MŠVVaŠ SR zamietnuť žiadosti o nové študijné
programy: (pozri prílohu k uzneseniu).
d) Akreditačná komisia uskutočnila z podnetu ministra školstva (list zo dňa 20. 8. 2012
evidovaný pod č. 367_12/AK) iniciáciu akreditácie doktorandského študijného programu
v externej forme sociálna práca akreditovaný v študijnom odbore 3.1.14. sociálna práca na
Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o., (ďalej iba
„VŠZaSP“). Rektor VŠZaSP predložil na základe výzvy AK podklady na overovanie 20. 8.
2012 (evidované pod č. 366_12/AK). Overovanie dodržiavania kritérií, za ktorých bolo
VŠZaSP priznané právo udeľovať akademický titul „doktor“ bez obmedzenia vykonala stála
pracovná skupina AK pre oblasť výskumu 6 Spoločenské a behaviorálne vedy (ďalej len
„OV 6“). V rámci overovania zástupcovia pracovnej skupiny 18. 10. 2012 preverovali
v súlade s § 3 ods. 3 platného nar. vlády o AK č. 104/2003 údaje uvedené v podkladoch
vysokou školu priamo u žiadateľa. Stála pracovná skupina predložila k predmetnej iniciácii
na 69. ZAK hodnotiacu správu ako podklad pre rozhodovanie AK. AK sa oboznámila so
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všetkými skutočnosťami uvedenými v hodnotiacej správe ako aj ďalšími informáciami, ktoré
poskytli členovia AK, ktorí sú členmi stálej pracovnej skupiny pre OV 6. Po rozsiahlej
diskusii sa uskutočnilo hlasovanie k záveru predloženého v HS stálou pracovnou skupinou.
Z prítomných 18 členov AK za záver z HS hlasovalo dvanásť členov, piati sa zdržali
hlasovania a jeden člen AK hlasoval proti záverom uvedeným v HS (pozri v prílohe k
uzneseniu).
Na základe hlasovania Akreditačná komisia potvrdzuje spôsobilosť VŠZaSP naďalej
uskutočňovať doktorandský študijný program sociálna práca v externej forme bez
obmedzenia.
e) Akreditačná komisia na základe podnetu (č. ž. 400_12/AK) overovala skutočnosti týkajúce sa
garantovania pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu študijných
programov 2. stupňa v študijných odboroch 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov a 1.1.3.
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov priamo na Žilinskej univerzite
v Žiline, Fakulte humanitných vied prostredníctvom pracovnej skupiny AK pod vedením G.
Petrovej. Vzhľadom na zistenia PS Akreditačná komisia navrhuje ministerstvu školstva
pozastaviť práva dotknutých študijných programov takto (pozri prílohu k uzneseniu).
f) Akreditačná komisia opravuje názov študijného odboru v prílohe k uzneseniu č. 67.7.1.
v riadku 4 a to takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

Uznesenie 69.2.2
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).

K bodu 3
Predseda AK v úvode tohto bodu informoval členov AK o výsledkoch overovania dodržiavania
kritérií predmetných vysokých škôl, za ktorých im bolo priznané právo uskutočňovať
vymenúvacie konanie v daných študijných odboroch. Overovanie sa uskutočnilo z podnetu
ministerstva školstva, ktorý AK zaevidovala pod č. 354_12/AK dňa 30. 7. 2012 a jeho dodatku.
Z celkového počtu overovaných 32 v rámci jednotlivých študijných odborov na predmetných
vysokých školách AK zistila nedodržanie vlastných kritérií na vymenovacie konanie v štyroch
prípadoch. Nedodržané boli kritériá na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
v Bratislave, n. o. v študijnom odbore 7.4.1. ošetrovateľstvo, ďalej na Trenčianskej univerzite
Alexandra Dubčeka v Trenčíne v študijnom odbore 5.2.26. materiály a na Vysokej škole
múzických umení v Bratislave v študijnom odbore 2.2.5. filmové umenie a multimédiá.
Akreditačná komisia bude v súlade s § 83 ods. 11 platného zákona o vysokých školách iniciovať
v najbližšom čase na vyššie uvedených vysokých školách akreditáciu príslušnej činnosti.

Uznesenie 69.3.1
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 uskutočňovať tieto konania v príslušných študijných
odboroch takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
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K bodu 4
4.1 Zmeny v štruktúre a opisoch študijných odborov, ktoré patria do podskupiny študijných
odborov 1.1. učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy
(žiadosť č. 109_12/AK,)

Uznesenie 69.4.1
Akreditačná komisia ustanovuje dočasnú pracovnú skupinu v zložení G. Petrová, M. Pol, J.
Holeček, P. Moczo a L. Čarný na prípravu stanoviska k návrhu zmien v štruktúre a opisoch
študijných odborov, ktoré patria do podskupiny študijných odborov 1.1. učiteľstvo,
vychovávateľstvo a pedagogické vedy do najbližšieho zasadnutia AK. Za predsedníčku
dočasnej pracovnej skupiny bola ustanovená G. Petrová.
4.2 Zaradenie nového študijného odboru geoinformatika
(č. žiadosti 351_12/AK)
Na rokovanie k tomuto bodu programu bol v súlade s čl. 5 ods. 11 písm. c) platného štatútu AK
prizvaný aj navrhovateľ predloženej zmeny v sústave študijných odborov rektor Univerzity
Komenského v Bratislave ( ďalej len „UK“), ktorý poveril svojím zastupovaním doc. RNDr. Evu
Mičietovú, CSc. Zástupca UK v stručnosti uviedol dôvody, ktoré ho viedli k návrhu na zaradenie
nového študijného odboru geoinformatika do sústavy študijných odborov. Po diskusii s členmi
AK, v ktorej doc. Mičietová zodpovedala na viaceré otázky členov komisie, AK pristúpila
k hlasovaniu. Z prítomných 19 členov hlasovalo sedemnásť členov za, jeden člen sa zdržal
hlasovania a jeden člen bol proti uzneseniu.

Uznesenie 69.4.2
a) Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) posúdila návrh na zmenu v sústave
študijných odborov predloženú Univerzitou Komenského v Bratislave a vyjadruje súhlas so
zaradením nového študijného odboru geoinformatika do sústavy študijných odborov do skupiny
študijných odborov 4. Prírodné vedy a podskupiny 4. 1 vedy o neživej prírode s možnosťou
štúdia pre 3. stupeň. Súčasne vyjadruje súhlas s opisom študijného odboru s výnimkou zmien
uvedených v prílohe k tomuto uzneseniu, ktoré požaduje zapracovať do navrhovaného opisu
nového študijného odboru.
b) V súlade s bodom 5 v súčasnosti platných Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej,
umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy
navrhuje nový študijný odbor geoinformatika zaradiť do oblasti výskumu 9 Fyzika a vedy
o Zemi a vesmíre.
4.3 Zaradenie nového študijného odboru muzikológia (č. žiadosti 132_12/AK) a zmena
v opise ŠO 2.1.21. teória hudby (č. žiadosti 94_12/AK)
Na rokovanie k tomuto bodu programu bol v súlade s čl. 5 ods. 11 písm. c) platného štatútu AK
prizvaný aj navrhovateľ na zaradenie nového študijného odboru muzikológia do sústavy
študijných odborov, rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) a navrhovateľ
na zmenu opisu ŠO teória hudby, rektor Vysokej školy múzických umení v Bratislave (ďalej len
„VŠMU“). Predseda stálej pracovnej skupiny pre OV 4 Umenie L. Čarný oboznámil členov AK
so stanoviskom PS, pričom konštatoval, že obidva návrhy sa výrazne obsahovo prekrývajú.
V tejto súvislosti odporúča navrhovateľom podané návrhy na zmeny v sústave ŠO stiahnuť
z MŠVVaŠ SR a vypracovať nový opis len pre študijný odbor muzikológia, ktorý bude zahŕňať aj
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študijný odbor teória hudby. Zástupcovia obidvoch vysokých škôl prof. PhDr. Ľ. Chalupka,
CSc., poverený zastupovaním rektora UK a rektor VŠMU doc. Milan Rašla vyjadrili s návrhom
L. Čarného súhlas.

Uznesenie 69.4.3
Akreditačná komisia prerušuje na základe vyššie uvedených skutočností rokovanie k návrhom
na zmeny v sústave študijných odborov do najbližšieho zasadnutia.
4.4 Zmena v opise ŠO 2.2.19. dejiny a teória divadelného umenia (č. žiadosti 350_12/AK)
a 2.2.20. dejiny a teória filmového umenia a multimédií (č. žiadosti 360_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 rektor VŠMU doc. Milan Rašla.
Rektor ocenil prácu stálej pracovnej skupiny pre OV 4 Umenie pod vedením jej predsedu L.
Čarného a súhlasil so všetkými pripomienkami predloženými stálou PS. Následne členovia AK
hlasovaním prijali uznesenie. Z prítomných členov AK v počte 18 za uznesenie hlasovali všetci
členovia.

Uznesenie 69.4.4
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) posúdila návrhy zmien v opisoch študijných
odborov predložených MŠVVaŠ SR Vysokou školou múzických umení v Bratislave a vyjadruje
súhlas so zmenami v opisoch študijných odborov 2.2.19. dejiny a teória divadelného umenia
a 2.2.20. dejiny a teória filmového umenia a multimédií po zapracovaní pripomienok uvedených
v prílohe k uzneseniu.
4.5 Zmena v opise ŠO 3.2.3. masmediálne štúdiá (č. žiadosti 439_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 rektor Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave (ďalej iba „UCM“) doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. Rektor ocenil prácu predsedu
stálej PS pre OV 2 Humanitné vedy J. Jaraba a súhlasil s pripomienkami pracovnej skupiny. Po
krátkej diskusii s členmi AK nasledovalo hlasovanie k uzneseniu. Hlasovania sa zúčastnilo 17
prítomných členov AK a všetci boli za prijatie uznesenia.

Uznesenie 69.4.5
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) posúdila návrh zmeny v opise študijného
odboru, ktorý predložila MŠVVaŠ SR Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave a vyjadruje
súhlas so zmenou opisu študijného odboru 3.2.3. masmediálne štúdiá po zapracovaní
pripomienok uvedených v prílohe k uzneseniu.

K bodu 5
Uznesenie 69.5.1
a) Akreditačná komisia posúdila v súlade s § 83 ods. 11 platného zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách zmeny v garantovaní oznámené vysokými školami v akreditovaných
študijných programoch a študijných odboroch, na ktoré majú vysoké školy priznané právo
uskutočňovať habilitačné konanie a vymenúvacie konanie. Akreditačná komisia akceptuje zmeny
garantov takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
b) Akreditačná komisia posúdila v súlade s § 83 ods. 11 platného zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách zmeny v garantovaní oznámené vysokými školami v akreditovaných
študijných programoch a študijných odboroch, na ktoré majú vysoké školy priznané právo
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uskutočňovať habilitačné konanie a vymenúvacie konanie. Akreditačná komisia neakceptuje
zmeny garantov takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 6
Uznesenie 69.6.1
Akreditačná komisia v súlade s § 83 ods. 8 platného zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
zabezpečila overenie výsledkov opatrení, ktoré prijala vysoká škola na odstránenie nedostatkov,
pre ktoré mala priznané právo v dotknutom študijnom programe s časovým obmedzením
a konštatuje, že príslušná vysoká škola prijala dostatočné opatrenia a v súčasnosti spĺňa
požadované kritériá a utvára dostatočné podmienky na udržanie spôsobilosti do najbližšej
komplexnej akreditácie (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 7
7.1 Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
(č. žiadosti 288_12/AK)

Uznesenie 69.7.1
Akreditačná komisia preskúmala podklady predložené Vysokou školou medzinárodného
podnikania ISM Slovakia v Prešove, ktoré predložila po komplexnej akreditácii v ročnej lehote
v súlade s § 47 ods. 20 zákona platného zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. MŠVVaŠ,
ako aj overila údaje uvedené v podkladoch priamo na vysokej škole a konštatuje, že vysoká škola
prijala dostatočné opatrenia.
Akreditačná komisia na základe vyššie uvedených skutočností a v súlade s ustanovením § 47 ods.
12 platného zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. sa vyjadruje, že Vysoká škola
medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove spĺňa kritériá KZV-1 až KZV-3 na
zaradenie medzi vysoké školy, ktoré nie sú začlenené medzi univerzitné vysoké školy a ani
medzi odborné vysoké školy.
7.2 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
(č. žiadosti 127_12/AK)

Uznesenie 69.7.2
Akreditačná komisia preskúmala podklady predložené Vysokou školou bezpečnostného
manažérstva v Košiciach, ktoré predložila po komplexnej akreditácii v ročnej lehote v súlade s §
47 ods. 20 MŠVVaŠ, ako aj overila údaje uvedené v podkladoch priamo na vysokej škole a
konštatuje, že vysoká škola prijala dostatočné opatrenia.
Akreditačná komisia na základe vyššie uvedených skutočností a v súlade s ustanovením § 47 ods.
12 platného zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. sa vyjadruje, že Vysoká škola
bezpečnostného manažérstva v Košiciach spĺňa kritériá KZV-1 až KZV-3 na zaradenie medzi
vysoké školy, ktoré nie sú začlenené medzi univerzitné vysoké školy a ani medzi odborné
vysoké školy.
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K bodu 8
Uznesenie 69.8.1
Akreditačná komisia posúdila hodnotiace správy z priebežného hodnotenia kvality
poskytovaného vzdelávania, ktoré jej boli doručené z vysokých škôl v súlade § 87a platného
zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z.
Akreditačná komisia (pozri prílohu k uzneseniu)
a) hodnotiace správy v súlade s § 87a ods. 4 platného zákona o vysokých školách č. 131/2002
Z. z. vzala na vedomie
b) v súlade s § 87a ods. 3 platného zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z vracia
hodnotiacu správu vysokej skole s určením primeranej lehoty na jej prepracovanie
c) konštatuje, že štyri vysoké školy hodnotiace správy v termíne do 31. 8. 2012 nepredložili a o
tejto skutočnosti bude písomne informovať MŠVVaŠ SR.

K bodu 9
Akreditačná komisia sa zaoberala návrhom kritérií používaných pri posudzovaní spôsobilosti
podľa odseku 2 písm. a) až c) zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z., ďalej kritériami na
zaradenie vysokej školy (§2 ods. 13 vyššie citovaného zákona) a kritériami hodnotenia úrovne
výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie
činností vysokej školy, ktoré jej na vyjadrenie zaslal dňa 27. 11. 2012 minister školstva. Po
rozsiahlej diskusii členovia AK prijali nasledujúce uznesenie

Uznesenie 69.9.1
Akreditačná komisia súhlasí s návrhom zmien v kritériách, ktoré jej boli zaslané na vyjadrenie
v súlade s § 83 ods. 7 platného zákona o vysokých školách č 131/2002 Z. z. po zapracovaní
pripomienok, ktoré sú uvedené v prílohe tohto uznesenia.

K bodu 10
10.1 Zmeny v stálych PS

Uznesenie 69.10.1
Akreditačná komisia v súlade so štatútom AK schválila zmeny v stálych pracovných skupinách
takto (pozri prílohu k uzneseniu).
10.2 Vonkajšie hodnotenie Akreditačnej komisie expertmi z ENQA – informácia
Vzhľadom na priebeh rokovania informácia neodznela a presúva sa na 70. zasadnutie AK.
10.3 Nevybavené žiadosti
Prehľad nevybavených žiadosti sekretariát zašle do konca decembra jednotlivým predsedom
stálych pracovných skupín elektronicky.
10.4 Iné

Uznesenie 69.10.2
Akreditačná komisia v súlade s čl. 5 ods. 4 platného štatútu AK schválila nasledujúce termíny
zasadnutia v prvom polroku 2013:
Zasadnutie
70.
71.

Termín
27.02. – 01. 03. 2013
01.07. – 03.07. 2013

Miesto konania
stanoví sa dodatočne
Spišská Kapitula
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V prípade potreby predseda AK zvolá mimoriadne zasadnutie v súlade s čl. 5 ods. 13 platného
štatútu AK.
Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK
Schválil: 31. 12. 2012

Ľubor F i š e r a
predseda Akreditačnej komisie
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