
Uznesenia  
 

prijaté na 18. zasadnutí výkonnej rady  

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „výkonná rada SAAVŠ“)  

dňa 2. júla 2020 

 

 

1. Uznesenie č. 18/1:  

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

2. Uznesenie č. 18/2:  

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje návrh štandardov pre vnútorný systém 

zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.  

3. Uznesenie č. 18/3:  

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje návrh štandardov pre študijný program. 

4. Uznesenie č. 18/4:  

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje návrh štandardov pre habilitačné konanie a konanie 

na vymenúvanie profesorov.  

5. Uznesenie č. 18/5:  

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje pracovnú skupinu v zložení: prof. PhDr. Dušan Pavlů, 

CSc., doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr., Mgr. Jana Paveleková, dipl.s. pre konanie  

č. 2020/36-OAC.  

6. Uznesenie č. 18/6: 

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje pracovnú skupinu v zložení: prof. PhDr. Dušan Pavlů, 

CSc., doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr., prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. pre konanie  

č. 2020/37-OAC.  

 

7. Uznesenie č. 18/7: 

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje pracovnú skupinu v zložení: doc. PaedDr. Adriana 

Wiegerová, PhD., doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD., Karin Garbiarová pre konanie  

č. 2020/7-OAC.  

 

8. Uznesenie č. 18/8: 

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje pracovnú skupinu v zložení: doc. PaedDr. Adriana 

Wiegerová, PhD., doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD., Karin Garbiarová 

pre konanie č. 2020/18-OAC.  

  



9. Uznesenie č. 18/9: 

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje pracovnú skupinu v zložení: doc. PaedDr. Adriana 

Wiegerová, PhD., doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD., Karin Garbiarová 

 pre konanie č. 2020/23 -OAC.  

10. Uznesenie č. 18/10:  

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje pracovnú skupinu v zložení: prof. PhDr. Viera 

Bilasová, CSc., prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD., Iveta Pribulová pre konanie  

č. 2020/24-OAC.  

11. Uznesenie č. 18/11: 

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje pracovnú skupinu v zložení: prof. PaedDr. Ivan Čillík, 

CSc., MUDr. Aleš Bourek, PhD., Viera Pencáková č. 2020/42-OAC.  

12. Uznesenie č. 18/12: 

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje pracovnú skupinu v zložení: PaedDr. Ivan Čillík, 

CSc., prof. PhDr. Ivo Jirásek Ph.D., MUDr. Aleš Bourek, PhD.,  pre konanie  

č. 2020/43-OAC. 

13. Uznesenie č. 18/13: 

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje pracovnú skupinu v zložení: doc. PaedDr. Adriana 

Wiegerová, PhD., doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD., Karin Garbiarová 

 pre konanie č. 2020/25-OAC.  

14. Uznesenie č. 18/14: 

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje pracovnú skupinu v zložení: prof. PaedDr. Zdenka 

Gadušová, CSc., prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD., doc. PhDr. et PaedDr. Anna 

Zelenková, Ph. D. pre konanie č. 2020/21-OAC.  
 

15. Uznesenie č. 18/15:  

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje pracovnú skupinu v zložení: prof. Dr. Štefan 

Matejčík, DrSc., Mgr. Michal Kreps, PhD, Bc. Dominik Juračka pre konanie  

č. 2020/8-OAC.  

 

16. Uznesenie č. 18/16: 

Výkonná rada SAAVŠ berie na vedomie vyhodnotenie pripomienok k návrhu 

sadzobníka poplatkov za úkony SAAVŠ. 

 

17. Uznesenie č. 18/17: 

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje návrh  sadzobníka poplatkov za úkony SAAVŠ pred 

jeho predložením na schválenie Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

18. Uznesenie č. 18/18: 

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie zásad na zápis do 

zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných skupín 

výkonnej rady SAAVŠ na jeho pripomienkovanie verejnosťou.  



19. Uznesenie č. 18/19: 

Univerzita Komenského v Bratislave po prijatí opatrení spĺňa kritériá uplatňované  

pri posudzovaní spôsobilosti uskutočňovať študijný program s názvom  

ekológia, 2. stupeň vysokoškolského štúdia; denná forma štúdia, oprávňujúci jeho 

absolventom udeľovať akademický titul „magister“ (Mgr.), jazyk uskutočňovania: 

slovenský jazyk, kód študijného programu: 17793 v študijnom odbore ekologické 

a environmentálne vedy.  

 

Výkonná rada SAAVŠ poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Univerzite 

Komenského v Bratislave príslušné rozhodnutie, ktorým agentúra priznáva právo 

udeľovať akademický titul „magister“ (v skratke Mgr.) absolventom uvedeného 

študijného programu bez časového obmedzenia, a zabezpečiť príslušný zápis do 

registra študijných programov.  

20. Uznesenie č. 18/20: 

Univerzita Komenského v Bratislave po prijatí opatrení spĺňa kritériá uplatňované 

pri posudzovaní spôsobilosti uskutočňovať študijné programy s názvom  

slovenská literatúra, 3. stupeň vysokoškolského štúdia; denná forma štúdia, 

oprávňujúci jeho absolventom udeľovať akademický titul „doktor“ (v skratke PhD.), 

jazyk uskutočňovania: slovenský jazyk,  kód študijného programu: 9896 a  

 

slovenská literatúra, 3. stupeň vysokoškolského štúdia; externá forma štúdia, 

oprávňujúci jeho absolventom udeľovať akademický titul „doktor“ (v skratke PhD.), 

jazyk uskutočňovania: slovenský jazyk, kód študijného programu: 12589 

v študijnom odbore filológia. 

 

Výkonná rada SAAVŠ poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Univerzite 

Komenského v Bratislave príslušné rozhodnutia, ktorými agentúra priznáva práva 

udeľovať akademický titul „doktor“ (v skratke PhD.) absolventom uvedených 

študijných programov bez časového obmedzenia, a zabezpečiť príslušný zápis do 

registra študijných programov.  

 

21. Uznesenie č. 18/21: 

Univerzita Komenského v Bratislave po prijatí opatrení spĺňa kritériá uplatňované 

pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie 

a inauguračné konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

slovenský jazyk a literatúra. 

Výkonná rada SAAVŠ poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Univerzite 

Komenského v Bratislave príslušné rozhodnutie, ktorým agentúra priznáva právo 

uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie v príslušnom odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania bez časového obmedzenia, 

a zabezpečiť príslušný zápis do registra študijných odborov.  

  



22. Uznesenie č. 18/22: 

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje prof. PhDr. Tomáša Urbánka, Ph. D. na zaradenie do 

zoznamu posudzovateľov SAAVŠ. 

23. Uznesenie č. 18/23: 

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje návrh na poskytnutie odmeny predsedovi výkonnej 

rady. 
 

24. Uznesenie č. 18/24: 

1) Výkonná rada SAAVŠ v nadväznosti na povinnosť konkrétnej vysokej školy 

predložiť návrh úpravy študijného programu podľa  § 35 ods. 7 a § 27 ods. 4 zákona 

č. 269/2018 Z. z. požaduje od vysokej školy, aby predložený návrh úpravy 

študijného programu vytváral predpoklad na splnenie štandardov pre študijný 

program, a to najmä tej časti štandardov pre študijný program, ktorá upravuje 

požiadavky na študijný program, ktoré obsahovo súvisia s príslušným kritériom 

akreditácie študijných programov vysokoškolského vzdelávania (kritériá vydané 

podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018), ktorého nesplnenie bolo dôvodom 

pre pozastavenie platnosti príslušného práva.   

 

2) Uvedená informácia bude zaslaná príslušnej vysokej škole. Zároveň je vysokej škole 

umožnené doplniť zaslaný návrh úpravy študijného programu v nadväznosti na 

uvedenú informáciu v lehote do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti 

príslušných štandardov. Po doplnení príslušného návrhu alebo ak vysoká škola 

oznámi, že nie je potrebné príslušný návrh doplniť alebo po uplynutí uvedenej 

lehoty uskutoční agentúra úkony podľa § 27 ods. 6 a 7 zákona č. 269/2018 Z. z.  

 

V Bratislave, dňa 2. júla 2020   

           

     prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

     predseda výkonnej rady  

 

 

 


