
Zápis 
zo 70. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 

konaného 27. - 28. februára 2013 v Novom Smokovci 

___________________________________________________________________________ 

 

Účasť 

1. Členovia AK 
prítomní:  J. Beňa, M. Bieliková, I. Brezina, L. Čarný, Ľ. Fišera, M. Gbúrová, J. Holeček,  

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.  

neprítomný: J. Horváth. 

 

2. Hostia  

Štefan Chudoba, štátny tajomník MŠVVaŠ SR 

Anna Čekanová, podpredsedníčka Rady vysokých škôl (RVŠ) 

Katarína Stoláriková, predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) 

Zuzana Brčáková, odbor vysokoškolského vzdelávania (SVŠ MŠVVaŠ SR) 

Marek Gilányi, odbor vysokoškolského vzdelávania (SVŠ MŠVVaŠ SR) 

 

Program 

 

1. Otvorenie, kontrola uznesení, informácie predsedu AK 

1.1 Novela zákona o vysokých školách č. 455/2012 Z. z. – prehľad zmien so zreteľom na 

činnosť a pôsobnosť AK (tajomníčka AK, zástupcovia odboru VŠ SVŠ) 

1.2 Návrhy na zmeny v štatúte AK a v nariadení vlády SR č.104/2003 Z. z. o Akreditačnej 

komisii 

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 do 70. ZAK 

4.2 Zmena v opise ŠO 7.1.12. psychiatria (č. žiadosti 555_12/AK, predkladá J. Šteňo)  

4.3 Zmeny v štruktúre a opise študijného odboru 5.1.3. geodézia a kartografia  (žiadosť č. 

519_12/AK, predkladá I. Hyben) 

5. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 11 – zmena garanta  

6. Komplexné akreditácie – zmena termínov  

7. Vonkajšie hodnotenie Akreditačnej komisie expertmi z ENQA – správa panelu   

8. Rozličné 

8.1 Zmeny v stálych PS a odsúhlasenie dočasných PS  

8.2 Nevybavené žiadosti 

8.3 Príprava vnútorného hodnotenia činnosti AK 

8.4 Zverejňovanie dokumentov na webovom sídle AK 

8.5 Iné 
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K bodu 1  
Zasadnutie otvoril a viedol predseda Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR (ďalej 

len „Akreditačná komisia“ alebo „AK“) Ľ. Fišera. Skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná 

(z celkového počtu 21 členov AK, bolo na zasadnutí prítomných 20 členov). Po privítaní 

prítomných 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 z 1. mimoriadneho zasadnutia v roku 2013 boli splnené. Doteraz zostáva nesplnená 

časť uznesenia č. 68.7.1 týkajúca sa vyjadrenia AK k zmene v sústave študijných odborov 

v rámci učiteľských študijných odborov.  

Časti zasadnutia v prvý deň sa zúčastnil aj štátny tajomník MŠVVaŠ SR Š. Chudoba, ktorý sa 

v úvode svojho vystúpenia v krátkosti predstavil a následne oboznámil členov s podstatnými 

úlohami, ktoré v súčasnosti rieši rezort školstva nielen v rámci vysokých škôl aj v celom priereze 

aktivít, ktoré patria do agendy ministerstva. Vystúpenie štátneho tajomníka malo medzi členmi 

AK veľký ohlas. V krátkej diskusii s členmi AK rezonovala najmä téma kvality vysokoškolského 

vzdelávania. Členovia sa postupne vyjadrovali k úspešnosti bolonského procesu, k potrebe 

definovania špičkových pracovísk vysokých škôl, kvalite absolventov ako aj pálčivej téme 

odchodu nadaných študentov do zahraničia a modeloch financovania vysokých škôl. Okrem 

štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR počas zasadnutia vystúpili s krátkymi príspevkami aj 

zástupcovia RVŠ a ŠRVŠ. Zástupca RVŠ ocenil prácu AK na návrhu nových akreditačných 

kritérií a poďakoval sa za spoluprácu, čo ocenil aj predseda AK, keďže v ostatnom čase členovia 

AK čelia skôr kritike zo strany akademickej obce, ktorá vyjadruje značný nesúhlas s návrhmi 

nových kritérií na akreditáciu či už študijných programov, alebo kritérií pre komplexnú 

akreditáciu.  

 

1.1 Novela zákona o vysokých školách č. 455/2012 Z. z. – prehľad zmien so zreteľom na 

činnosť a pôsobnosť AK (tajomníčka AK, zástupcovia odboru VŠ SVŠ) 

 

Členovia AK boli oboznámení so zmenami, ktoré priniesla po 1. 1. 2013 novela zákona 

č.131/2002 Z. z. o vysokých školách. Zástupca MŠVVaŠ SR M. Gilányi prezentoval formou 

power pointu všetky dôležité zmeny vo vzťahu k vysokým školám, nevysokoškolským 

inštitúciám a k Akreditačnej komisii, s dôrazom najmä na tie, ktoré zásadným spôsobom menia 

vyhodnocovanie niektorých kritérií akreditácie študijných programov (štandardná dĺžka štúdia 

pre externú formu štúdia, počet kreditov pre externú formu štúdia na akademický rok, 

priznávanie kreditov za záverečné práce, predmet štátnej skúšky a iné). Prezentáciu následne 

doplnila tajomníčka AK M. Holická porovnaním zmien, ktoré priniesla novela zákona s doteraz 

platnými ustanovenia a ich vplyvom na v činnosť a pôsobnosť AK.  

 

Uznesenie 70.1.1 
Akreditačná komisia konštatuje, že vzhľadom na viaceré ustanovenia zákona č. 455/2012 Z. z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, môžu žiadatelia po 1. 1. 2013 predkladať 

Akreditačnej komisii už len žiadosti o akreditáciu nových študijných  programov. Všetky žiadosti 

o reakreditáciu študijných programov, ktoré boli podané Akreditačnej komisii po 1. 1. 2013, 

sekretariát Akreditačnej komisie vráti žiadateľovi aj s podkladmi s týmto odôvodnením.  
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1.2 Návrhy na zmeny v štatúte AK a v nariadení vlády SR č.104/2003 Z. z. o Akreditačnej 

komisii 

Delegovaní zástupcovia za AK (M. Bieliková, L. Čarný a M. Holická)  informovali členov AK o  

postupe prác pracovnej skupiny zriadenej na MŠVVaŠ SR na prípravu novely štatútu AK 

a nariadenia vlády SR č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii, vrátane predloženia 

harmonogramu prác, ktoré by sa mali ukončiť v polovici roku 2013. 

 

K bodu 2 

Uznesenie 70.2.1 
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 platnosť priznaných práv v 

príslušných študijných programoch 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 ods. 9 

citovaného konštatuje, že vysoké školy nespĺňajú kritériá uplatňované pri posudzovaní 

spôsobilosti. Z uvedeného dôvodu odporúča MŠVVaŠ SR zamietnuť žiadosti: (pozri prílohu 

k uzneseniu). 

d) Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 9 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

zabezpečila overenie výsledku opatrení prijatých vysokými školami v prípade pozastavených 

práv pre študijné programy v príslušných odboroch a konštatuje, že boli prijaté dostatočné 

opatrenia. V dôsledku tejto skutočnosti navrhuje obnoviť platnosť priznaných práv 

v príslušných študijných programoch takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

e) Akreditačná komisia uskutočnila iniciáciu akreditácie doktorandského študijného programu 

obchodné a finančné právo akreditovaného v študijnom odbore 3.4.10. obchodné a finančné 

právo na Vysokej škole v Sládkovičove, Fakulte práva Janka Jesenského (ďalej iba „VŠS 

FPJJ“) v súlade s § 83 ods. 11 v tom čase platného zákona o vysokých školách. Príslušná 

pracovná skupina vypracovala hodnotiacu správu, ktorá bola v zákonom stanovej lehote 

zaslaná štatutárnemu orgánu VŠS na vyjadrenie. Vyjadrenie bolo AK doručené do termínu 

zasadnutia a spolu s hodnotiacou správou predložené na rokovanie AK. Na rokovanie AK bol 

súčasne predložený aj v tejto veci podaný VŠS podnet na Generálnu prokuratúru SR.  

S obsahom podnetu sa Akreditačná komisia oboznámila pred rozpravou k predmetnej 

hodnotiacej správe a skonštatovala, že proces iniciácie bol správny, legálny a zákonný 

a pristúpila k rozprave o hodnotiacej správe. Po rozsiahlej diskusii hlasovaním prijala 

vyjadrenie s počtom hlasov 20, že VŠS FPJJ v súčasnosti nespĺňa kritériá, za ktorých jej bolo 

priznané právo uskutočňovať predmetný študijný program. V súlade s § 83 ods. 9 platného 

zákona o vysokých školách Akreditačná komisia navrhuje MŠVVaŠ SR pozastaviť právo v 

študijnom programe obchodné a finančné právo (pozri prílohu k uzneseniu) 

f) Akreditačná komisia prerokovala list GR SVŠ zo dňa 20. 12. 2012 (č. žiadosti 534_12/AK), 

v ktorom požaduje jednoznačné vyjadrenie sa k miere spĺňania stanovených kritérií 

Hudobnou a umeleckou akadémiou Jána Albrechta – Banská Štiavnica, s.r.o., odborná vysoká 

škola uskutočňovať magisterské študijné programy hudobná teória a tvorba a hudobná 

teória a interpretácia a prerušuje k tomuto bodu rokovanie z dôvodu overenia pracovných 

úväzkov navrhovaných garantov v predmetných študijných programoch. Akreditačná komisia 

overením uvedených skutočností poveruje predsedu stálej PS pre OV 4 Umenie L. Čarného. 
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g) Akreditačná komisia sa oboznámila s listom ministra ŠVVaŠ SR zo dňa 28. 1. 2013 (č. 

žiadosti 50_13/AK) a v súlade s § 82 ods. 8 platného zákona o vysokých školách doplnila 

odôvodnenie vyjadrenia prijaté na 69. zasadnutí AK  k spôsobilosti Pedagogickej fakulty 

Katolíckej univerzity uskutočňovať študijný program 1. stupňa učiteľstvo fyziky 

(v kombinácii) takto (pozri prílohu k uzneseniu). 

Uznesenie 70.2.2 
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 
Uznesenie 70.3.1 
a) 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). 

b) 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 zamietnuť žiadosť uskutočňovať toto konanie v príslušnom 

študijnom odbore takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

c) Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 9 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

zabezpečila overenie výsledku opatrení prijatých vysokými školami v prípade pozastavených 

práv pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v príslušných odboroch 

a konštatuje, že boli prijaté dostatočné opatrenia. V dôsledku tejto skutočnosti navrhuje 

obnoviť platnosť priznaných práv v príslušnom študijnom odbore takto: (pozri prílohu 

k uzneseniu). 

 

Uznesenie 70.3.2 
Akreditačná komisia v súlade § 82 ods. 2 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

overí plnenie kritérií schválených príslušnými vysokými školami pre uskutočňovanie  konania 

na vymenúvanie profesorov v študijných odboroch (pozri prílohu k uzneseniu), ktoré jej boli 

postúpené z MŠVVŠ SR listom z 8. 2. 2013 (č. žiadosti 60_13/AK).  

 

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,) 

 

Rokovanie k tomuto bodu sa prerušuje do 2. mimoriadneho zasadnutia AK , ktoré sa uskutoční 

24. 4. 2013. 
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4.2 Zmena v opise ŠO 7.1.12. psychiatria  

(č. žiadosti 555_12/AK)  

 

Uznesenie 70.4.2 
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 s predloženou 

zmenou opisu študijného odboru 7.1.12. psychiatria po zapracovaní pripomienok, ktoré sú 

uvedené v prílohe k uzneseniu.  

 

4.3 Zmeny v štruktúre a opise študijného odboru 5.1.3. geodézia a kartografia 

(žiadosť č. 519_12/AK) 

 

Na rokovanie k tomuto bodu programu bol v súlade s čl. 5 ods. 11 písm. c) platného štatútu AK 

prizvaný aj navrhovateľ, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý delegoval 

prorektora STU S. Biskupiča. V rozprave k tomuto bodu najprv vystúpil člen AK I. Hyben, ktorý 

zhrnul práce na žiadosti vrátane spracovania pripomienok Technickej univerzity v Košiciach 

k návrhu zmien predmetného opisu študijného odboru. Následne zástupca STU v krátkom 

príspevku ocenil prácu stálej PS pod vedením I. Hybena a vyjadril s pripomienkami AK súhlas.   

Uznesenie 70.4.3 
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) posúdila návrh na zmenu v sústave študijných 

odborov, ktorú predložila Slovenská technická univerzita v Bratislave a týka sa zmien v opise 

študijného odboru 5.1.3. geodézia a kartografia. 

Akreditačná komisia vyjadruje súhlas s predloženou zmenou opisu predmetného študijného 

odboru po zapracovaní pripomienok takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

K bodu 5 
 

Uznesenie 70.5.1 
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 

uskutočňovať habilitačné konanie a vymenúvacie konanie. Akreditačná komisia neakceptuje 

zmeny garantov takto: (pozri prílohu k uzneseniu). 

 

K bodu 6 
Rokovanie k tomuto bodu bolo presunuté na 2. mimoriadne rokovanie AK, ktoré sa uskutoční  

24. 4. 2013 v Bratislave. V tomto čase sa očakáva, že už budú schválené nové akreditačné kritériá 

vrátane tých, ktoré sa aplikujú v rámci procesu komplexnej akreditácie činností vysokých škôl. 

Následne nastane dôvod na úpravu doterajšieho plánu komplexných akreditácii v súlade s § 113af 

v súčasnosti platného zákona o vysokých školách.  

 

V súvislosti s problematikou komplexných akreditácií člen AK M. Urban navrhol zriadenie 

dočasnej PS, ktorá by v súlade s pôsobnosťou AK „napomáhať zvyšovaniu kvality vzdelávacej, 
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výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti“ identifikovala špičkové pracoviská 

vysokých škôl.  

 

Uznesenie 70.6.1 
Akreditačná komisia v súlade s čl. 7 ods. 4 platného štatútu AK zriaďuje na identifikáciu 

špičkových pracovísk vysokých škôl dočasnú pracovnú skupinu v zložení: predseda – M. Urban, 

členovia – D. Ježová, I. Brezina, M. Bieliková, P. Moczo. Pracovná skupina môže byť v prípade 

potreby doplnená aj ďalšími členmi AK.  

 

K bodu 7 
Členovia AK boli stručne informovaní M. Polom o výsledku správy, ktorú zaslal Akreditačnej 

komisii panel, ktorý hodnotil činnosť AK počas svojej návštevy v dňoch 8. až 9. novembra 2012.  

Táto správa bola panelom zaslaná začiatkom tohto roku do ENQA na posúdenie. Akreditačná 

komisia k správe panelu zaslala svoje vyjadrenie, ktoré spolu so samotnou správou je  k 

dispozícii členom AK v podkladoch materiálov na 70. ZAK. 

Akreditačná komisia sa bude správou panelu ešte raz zaoberať na svojom 2. mimoriadnom 

zasadnutí AK. 

 

K bodu 8 
8.1 Zmeny v stálych PS a odsúhlasenie dočasných PS 

Uznesenie 70.8.1 
Akreditačná komisia v súlade so štatútom AK schválila zmeny v dvoch stálych pracovných 

skupinách pre oblasť výskumu 17 Inžinierstvo a technológie a pre oblasť výskumu 23 

Bezpečnostné služby takto (pozri prílohu k uzneseniu).  

 

Súčasne ustanovila tieto dočasné pracovné skupiny: 

 

a) V súlade s § 47 ods. 20 platného zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. na overenie 

výsledkov prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov, ktoré viedli po skončení komplexnej 

akreditácie k začleneniu Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici (č. žiadosti 539_12/AK) 

medzi odborné vysoké školy, ustanovuje dočasnú pracovnú skupinu v zložení: I. Hyben 

(predseda), R. Schronk, J. Škvarenina, M. Gbúrová a I. Brezina (členovia). 

b) V súlade s § 47 ods. 20 platného zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. na overenie 

výsledkov prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov, ktoré viedli po skončení komplexnej 

akreditácie k začleneniu Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom (č. 

žiadosti 14_13/AK)  medzi odborné vysoké školy, ustanovuje dočasnú pracovnú skupinu 

v zložení: G. Petrová (predseda), J. Michalík, J. Holeček, J. Mihok a I. Brezina (členovia). 

c) Na posúdenie zaradenia nového študijného odboru globálne štúdiá (č. žiadosti 553_12/AK)  

do sústavy študijných odborov ustanovuje dočasnú pracovnú skupinu v zložení: M. Gbúrová 

(predseda), R. Schronk, J. Horváth, M. Pol a J. Beňa (členovia). 

d) Na základe podnetov z verejnosti a v súlade s § 83 ods. 12 platného zákona o vysokých 

školách č. 131/2002 Z. z. ustanovuje na získanie informácií týkajúcich sa dodržiavania 

kritérií, za ktorých boli Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici pre sídlo školy akreditované 

príslušné študijné programy dočasnú pracovnú skupinu v zložení: J. Michalík (predseda), I. 

Hyben, J. Vilček, M. Gbúrová a J. Brezina (členovia). 

e) Na základe podnetu MŠVVaŠ SR a v súlade s § 83 ods. 12 platného zákona o vysokých 

školách č. 131/2002 Z. z. ustanovuje na získanie informácií týkajúcich sa dodržiavania 

kritérií, za ktorých boli Vysokej škole Geothe Uni v Bratislave akreditované študijné 
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programy dočasnú pracovnú skupinu v zložení: J. Horváth (predseda), J. Jarab, J. Šteňo, L. 

Čarný a J. Brezina (členovia). 

 

8.2 Nevybavené žiadosti 

Sekretariát predložil na zasadnutí prehľad nevybavených žiadosti jednotlivým členom a opätovne 

ich vyzval na dodržiavanie lehôt určených  štatútom AK na predkladanie hodnotiacich správ, 

resp. stanovísk do sekretariátu AK pred príslušným zasadnutím.  

 

 

 

8.3 Príprava vnútorného hodnotenia činnosti AK 

Uznesenie 70.8.3 
Akreditačná komisia prijala predložený návrh postupu príprav vnútorného hodnotenia. Súčasne 

ustanovuje M. Pola a tajomníčku AK za hlavných koordinátorov prác týkajúcich sa tejto aktivity.  

 

8.4 Zverejňovanie dokumentov na webovom sídle AK 

Uznesenie 70.8.4 
Akreditačná komisia sa oboznámila s povinnosťou zverejňovať na svojom webovom sídle 

príslušné dokumenty v súlade s § 82 ods. 10 platného zákona o vysokých školách a do 2. 

mimoriadneho zasadnutia sekretariát pripraví návrh novej hodnotiacej správy a návrh vzoru 

stanoviska na diskusiu. 

 

8.5 Iné 

Uznesenie 70.8.5 
Predseda Akreditačnej komisie v súlade s čl. 5 ods. 13 platného štatútu AK zvoláva 2. 

mimoriadne zasadnutie komisie v roku 2013 na deň 24. apríl 2013 s miestom konania 

v Bratislave.  

 

Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK 

 

Schválil:        Ľubor  F i š e r a  

predseda Akreditačnej komisie 


