
Príloha k bodu 7 

Zápis 
z pracovného stretnutia členov Akreditačnej komisie v súvislosti s organizáciou 

a zabezpečením návštev vysokých škôl v rámci komplexnej akreditácie  

konaného 12. decembra 2014 v Bratislave, Konventná 1 

 

Účasť 

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

V. Kupec, M. Líška, P. Moczo, V. Patráš, R. Schronk, J. Šteňo, M. Šuráb, M. 

Urban. 

Ospravedlnení: J. Horváth, G. Petrová, J. Mihok, M. Pol, J. Škvarenina, J. Vilček. 

Sekretariát AK 

prítomní: M. Holická, K. Ľahká, N. Kacz, M. Slugeňová, I. Šupejová 

 

Program: 

1. Príprava harmonogramu (termínov) postupu prác pri spracovaní podkladov predložených 

vysokými školami v rámci komplexnej akreditácie na jednotlivé zasadnutia AK v roku 2015. 

2. Vzor hodnotiacej správy a vyjadrení predkladaných vysokým školám v súlade s § 84 ods. 5 

platného zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z.  

3. Rozličné 

 

Úvod 

Pracovné stretnutie zvolal a viedol podľa vyššie uvedeného programu predseda AK Ľ. Fišera. 

Z 21 členov AK sa pracovného stretnutia zúčastnilo 15 členov, ktorí diskutovali k jednotlivým 

bodom programu.  

 

K bodu 1 

K bodu 1 mali členovia v listinnej forme k dispozícii tieto materiály: 

 Plán a časový harmonogram komplexnej akreditácie 

 Text uznesenia 80.9.3h – termíny zasadnutia na prvý polrok 2015 

 TOZ k 81. ZAK  

 Formulár „Zasadnutia stálych PS v mesiacoch január a február 2015“. 

 

Po rozsiahlej diskusii boli prijaté tieto závery: 

1.1 Všetkými prítomnými členmi AK (15)  bol prijatý princíp, že v prvom polroku 2015 bude AK 

zasadať každý mesiac v termínoch a s náplňou uvedenou v  prílohe (termíny zasadnutí 

odsúhlasené na 80. ZAK budú v tomto smere aktualizované na 81. ZAK). 

1.2 Najneskôr do konca tohto roka budú vysokým školám zaslané výzvy v súlade s nar. vlády 

o AK č. 104/2003 Z. z. na doplnenie podkladov k žiadostiam o komplexné akreditácie. 

V tejto súvislosti predsedovia stálych PS a dočasných skupín zašlú čo najskôr do SAK 

konkrétne požiadavky pre doplnenie príloh. V rámci doplnenia príloh bude vysokým 

školám umožnené vykonať opravy chýb a upraviť personálne úpravy v garantovaní, ktoré 

nastali po zaslaní žiadostí a vysoká škola to nemohla ovplyvniť (úmrtia, rozviazanie 

pracovného pomeru a pod.). Vysoké školy budú doplnenia vykonávať podľa usmernenia, 

ktoré bolo odsúhlasené na 80. ZAK a je zverejnené na webovom sídle AK. Vysoké školy 

v sprievodnom liste uvedú prehľad všetkých zmien, ktoré vykonali v pôvodných podkladoch. 

Termín na doplnenie podkladov vysokými školami bol navrhnutý do 20. januára 2015.  
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1.3 Predsedovia stálych PS nahlásia do SAK po skončení pracovného stretnutia termíny zasadnutí 

svojich PS počas januára, resp. februára 2015, na ktorých zosumarizujú výsledky z návštev 

vysokých škôl vrátane vyhodnotenia oblasti výskumu a určia si postup práce tak, aby bolo 

možné finálne hodnotiace správy zaslať vysokým školám v zákonom stanovených lehotách. 

 

K bodu 2 

SAK pripravil pre členov AK vzor finálnej hodnotiacej správy, ktorá bude výsledkom 

komplexnej akreditácie. Vzor obsahuje všetky náležitosti v zmysle § 84 ods. 4 platného zákona 

o vysokých školách a jeho finálna verzia by mala byť k dispozícii členom AK po odsúhlasení na 

81. ZAK. Vzhľadom na charakter tejto správy, nebude možné ju generovať z IS AK, prístupná by 

mal byť ako súbor Word, len niektoré prílohy k nej (vyjadrenie k ŠP a HKV) bude možné 

generovať z IS AK.  

 

K bodu 3 

SAK predložil členom AK v rámci podkladov na pracovné stretnutie aj upravený Časový 

harmonogram projektu špičkové tímy vysokých škôl v SR. Z prehľadu bol členom AK 

pripomenutý termín 15. 1. 2015, do ktorého stále PS predbežne posúdia návrhy a zašlú do 

SAK návrhy mien zahraničných expertov. 

 

Zapísala: Mária Holická, tajomníčka AK 

 

 

Zápis potvrdil svojím podpisom 19. 12. 2014: Ľubor Fišera,  predseda AK, v. r.  


