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AKREDITAČNÁ KOMISIA
poradný orgán

VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________________
Adresa: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1

Číslo žiadosti: 91_14/A
V Prešove 16. 6. 2014

Vec: Vyjadrenie pracovnej skupiny pre OV 13 vedy o živej prírode k návrhu na zmenu
v sústave študijných odborov SR v opise študijného odboru genetika – rozšírenie
bodu opisu „vymedzenie príbuzných študijných odborov“ o študijný odbor
fyziológia rastlín

Riaditeľ Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín v Nitre (ÚGBR) predložil listom zo dňa
29. 1. 2014 generálnemu riaditeľovi Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR návrh na zmenu
v sústave študijných odborov SR a to konkrétne v opise študijného odboru 4.2.4. genetika o
rozšírenie bodu opisu „vymedzenie príbuzných študijných odborov“ o študijný odbor 4.2.9.
fyziológia rastlín.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR následne listom zo dňa 17. 3. 2014
požiadalo Akreditačnú komisiu (AK) o jej vyjadrenie k predmetnej žiadosti. Sekretariát AK
zaevidoval žiadosť pod číslom 91_14/AK a následne ju odstúpil na prerokovanie v stálej
pracovnej skupine do kompetencie ktorej tieto vedy patria, t, j. PS pre OV 13 vedy o živej
prírode.
Na základe vyjadrenia členov pracovnej skupiny ku dňu 13. 6. 2014 prijala táto
nasledujúce stanovisko:
Pracovná skupina odporúča Akreditačnej komisii akceptovať návrh ÚGBR na
rozšírenie príbuzných odborov uvedených v opise študijného odboru 4.2.4. genetika
o študijný odbor 4.2.9. fyziológia rastlín.
Poznámka:
V priebehu posudzovania predmetnej žiadosti bolo zistené, že v opise ŠO 4.2.9. fyziológia
rastlín je ako príbuzný študijný odbor uvedený genetika rastlín. Takýto odbor však v sústave
študijných odborov SR neexistuje.

Pracovná skupina odporúča Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR v opise ŠO
Fyziológia rastlín uviesť ako príbuzný ŠO namiesto genetiky rastlín študijný odbor 4.2.4.
genetika.

prof. Ing. Jozef Vilček, PhD. v.r.
predseda stálej PS
Výsledok hlasovania členov stálej pracovnej skupiny:
Hlasovali: Vilček, Ježová, Fedoročko, Preťová, Timko, Bernasovský, Klembara, Sirotkin,
Vlček, Šmarda, Čisláková, Hudec, Mikula, Javorsky, Novák
Počet členov PS: 18
Počet hlasov za: 10
Proti: 4
Zdržali sa: 1

