
Pripomienky Vedenia Prírodovedeckej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave k návrhu Zásad na zápis do zoznamu 

posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných 

skupín Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo 

 

• Článok 2 Všeobecné zásady na zápis do zoznamu posudzovateľov 

2. Do zoznamu posudzovateľov možno zapísať osobu na 6 rokov, a to aj opakovane.   

"Zabetónovanie" posudzovateľa ad infinitum je veľmi riskantné a do budúcnosti môže 

hraničiť s jeho neefektívnym pôsobením. Navrhujeme maximálne 2 funkčné obdobia po 6 

rokoch. Obdobie 6 rokov je dostatočné na spoznanie problematiky a realizáciu kvalitného 

pôsobenia posudzovateľa. 

 

• Článok 3 Minimálne požiadavky na zápis do zoznamu posudzovateľov 

1. Do zoznamu posudzovateľov je možné zaradiť osobu, ktorá spĺňa aspoň jednu z uvedených 

minimálnych požiadaviek:  

a) má ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a titul docent alebo profesor a 

pôsobila aspoň 5 rokov vo funkcii docenta alebo profesora na vysokej škole so sídlom na území 

Slovenskej republiky, alebo 

Status posudzovateľa by mal byť jednoznačne viazaný výlučne na riadnu profesúru (najlepšie 

aj s titulom DrSc.), ktorá je vysokou garanciou kvalitného odborného zázemia, dostatočných 

skúseností, nadhľadu a orientácie v problematike. 

 

c) má ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a priznaný vedecký kvalifikačný 

stupeň I alebo IIa a pôsobila aspoň 5 rokov ako samostatný vedecký pracovník alebo vedúci 

vedecký pracovník, alebo 

Status posudzovateľa by mal byť jednoznačne viazaný výlučne na kvalifikačný stupeň I (alebo 

priamo DrSc.), ktorý je vysokou garanciou kvalitného odborného zázemia, dostatočných 

skúseností, nadhľadu a orientácie v problematike. 

 

h) je študentom vysokej školy so sídlom na území Slovenskej republiky 

Pri náročných kritériách na výber posudzovateľa spomedzi vysokoškolských pedagógov je 

viac ako esenciálne podmieniť status posudzovateľa zo študentskej kohorty excelentnosťou 

kandidáta v oblasti študijných povinností, napr. výnimočným študijným priemerom, 

získaním prospechového štipendia, atď. 

 

• Článok 4 Postup pri zápise do zoznamu posudzovateľov 

Vo všeobecnosti je nutné striktne vylúčiť možnosť samonominácie kandidáta na 

posudzovateľa v súlade so základnými atribútmi etického akademického prostredia. 

Nominácia musí vychádzať z inštitucionálneho (napr. fakultného) prostredia a mala by byť 

predbežne schválená, napr. príslušnou vedeckou radou, vedením inštitúcie, atď. 

Keďže v minulosti sa v rámci pracovných skupín Akreditačnej komisie stávalo, že 

scientometricky najprestížnejšia fakulta nemala v relevantnej pracovnej skupine žiadneho 

nominanta (bez kontemplácie nad dôvodom), bolo by vhodné doplniť, že fakulta s priznaným 

právom pre habilitačné a inauguračné konanie má ex offo právo na zastúpenie v zozname 



posudzovateľov pre tematicky relevantnú oblasť. Tým sa zabezpečí vysoký štandard a 

kontrola práce. 
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