
 

Uznesenia  
 

prijaté na 23. zasadnutí výkonnej rady  

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

dňa 19. novembra 2020 

 

 

1. Uznesenie č. 23/1:  

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

2. Uznesenie č. 23/2:  

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje návrh uchádzačov na zaradenie do zoznamu posudzovateľov 

SAAVŠ.1 

3. Uznesenie č. 23/3:  

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave po prijatí opatrení spĺňa kritériá uplatňované pri 

posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program s názvom 

fyzioterapia, profesijne orientovaný študijný program, 1. stupeň vysokoškolského štúdia, denná 

forma štúdia, oprávňujúci jeho absolventom udeľovať akademický titul „bakalár“ (v skratke 

Bc.), jazyk uskutočňovania: slovenský jazyk; kód študijného programu: 7210 v študijnom 

odbore zdravotnícke vedy. 

Výkonná rada poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Slovenskej zdravotníckej univerzite  

v Bratislave príslušné rozhodnutie, ktorým agentúra priznáva právo udeľovať akademický titul 

„bakalár“ (v skratke Bc.) absolventom uvedeného študijného programu bez časového 

obmedzenia a zabezpečiť príslušný zápis do registra študijných programov. 

4. Uznesenie č. 23/4:  

Prešovská univerzita v Prešove po prijatí opatrení spĺňa kritériá uplatňované pri posudzovaní 

spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program s názvom 

probačná a mediačná práca, 2. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, oprávňujúci 

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

slovenský jazyk; kód študijného programu: 17376 v študijnom odbore teológia. 

Výkonná rada poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Prešovskej univerzite v Prešove 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. 

5. Uznesenie č. 23/5:  

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje pracovnú skupinu v zložení: prof. Mgr. Vladislav Suvák, 

PhD., doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc., Bc. Matej Gajdoš pre posudzovanie návrhu úpravy 

študijného programu č. 2020/89-OAC. 

 
1 Zoznam uchádzačov, ktorí boli zaradení do zoznamu posudzovateľov na 23. zasadnutí výkonnej rady SAAVŠ 

dňa 19. novembra 2020 je uvedený v oznámení o zaradení do zoznamu posudzovateľov SAAVŠ, ktoré tvorí 

prílohu č. 1 tohto dokumentu. 



 

6. Uznesenie č. 23/6:  

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje pracovnú skupinu v zložení: prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.,  

prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D., Viera Pencáková pre posudzovanie návrhu úpravy 

študijného programu č. 2020/88-OAC. 

 

7. Uznesenie č. 23/7:  

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje návrh úpravy rozpočtu SAAVŠ na rok 2020.  

 

8. Uznesenie č. 23/8:  

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje návrh úpravy plánu verejného obstarávania SAAVŠ na rok 

2020.  

 

9. Uznesenie č. 23/9:  

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje návrhu smernice o postupe pri povinnom zverejňovaní 

objednávok, faktúr a zmlúv SAAVŠ.  

 

 

V Bratislave dňa 19. novembra 2020   

                                                                             

       

 

      prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

      predseda výkonnej rady  
 

 

 


