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Príhovor predsedu výkonnej rady agentúry 
 

Vážené dámy, vážení páni, 

dovoľte mi poďakovať Vám za Váš záujem o zápis do zoznamu 

posudzovateľov a o pôsobenie v role člena/členky pracovnej 

skupiny výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké 

školstvo (ďalej aj „agentúra“).  

Agentúra prijala v uplynulom období viac ako 1500 žiadostí 

uchádzačov o zápis do zoznamu posudzovateľov. Teší nás, že do 

tohto zoznamu sa prihlásili záujemcovia zo Slovenska aj zo 

zahraničia. Medzi záujemcami sme zaznamenali nielen odborné 

kapacity z prostredia vysokých škôl či vedy, ale aj z radov 

podnikateľského sektora, študentov a zahraničných expertov. 

Agentúra má povinnosť každú žiadosť overiť a predložiť výkonnej 

rade agentúry, ktorá následne rozhodne o zaradení žiadateľa do zoznamu posudzovateľov. Týmto 

spôsobom ste boli zaradení do uvedeného zoznamu aj vy a je predpoklad, že v ďalšom období Vám 

bude navrhnutá účasť v konkrétnej pracovnej skupine. 

Práca členov pracovných skupín je pre činnosť agentúry kľúčová. Na základe stanovísk pracovných 

skupín bude výkonná rada prijímať všetky podstatné rozhodnutia vo vzťahu ku konkrétnym činnostiam 

vysokých škôl. Bez fungujúcich pracovných skupín a ich stanovísk alebo hodnotiacich správ, v ktorých 

sa odráža expertíza, odborný rozhľad, objektívny a profesionálny prístup ich členov, by agentúra 

nemohla prijímať spravodlivé rozhodnutia. Preto považujem za veľmi dôležité, aby si agentúra vytvorila 

s posudzovateľmi profesionálny vzťah a zabezpečila vzájomnú komunikáciu, ktorej súčasťou bude aj 

ich príprava a odborný rozvoj. 

Z epidemických dôvodov sme sa rozhodli nahradiť osobné stretnutia s posudzovateľmi prípravou 

prostredníctvom materiálov zverejnených na webovej stránke agentúry. Veríme, že týmto spôsobom 

pre Vás zabezpečíme primeranú základnú orientáciu v požadovaných oblastiach a aj prostredníctvom 

ďalších aktivít Vás pripravíme na pôsobenie v pracovných skupinách.  

Vážené dámy, vážení páni, 

dovoľujem si Vás požiadať o zodpovednú prípravu na pôsobenie v role člena/členky pracovnej skupiny. 

Verím, že sa budeme môcť pri konkrétnych posudzovaniach činností vysokých škôl oprieť o Vašu 

odbornosť, profesionálny prístup a skúsenosti. Želám Vám veľa úspechov v osobnom a profesionálnom 

živote, dobré zdravie ako aj podnetnú spoluprácu s agentúrou. 

 

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.  

 predseda výkonnej rady agentúry 


