
 

 

 

 
  

  

Zasadnutie Akreditačnej rady BISLA: 

dňa 13. 06. 2022 o 13:00 hod. na akademickej pôde BISLA. 

 

Prítomní členovia AR (všetky mená uvedené v zápisnici sú bez titulov): 

František Novosád, Dagmar Kusá, Lucia Sulíková, Barbora Rihariová, 

Mária Dudžáková, Lukáš Siegel,   

  

Program zasadnutia: 

 

1. Pripomienkovanie vnútorného systému kvality BISLA 

2. Pripomienkovanie smerníc BISLA – úprava etického 

a disciplinárneho kódexu (doplnenie rodovej rovnosti a iné). 

3. Kontrola dokumentov na webovej stránke BISLA v súlade 

s vnútorným systémom kvality BISLA a akreditačnými 

kritériami. 

4. Aktualizácia partnerských vzťahov BISLA pre účely akreditácie.  

5. Pripomienkovanie jednotlivých smerníc v súlade s potrebami 

akreditácie, úpravou vysokoškolského zákona a vnútorným 

systém kvality BISLA. 

 

K bodu 1:  

Komisia si prešla aktuálnu podobu vnútorného systému kvality BISLA 

a uviedla pripomienky, ktoré sa týkajú obsahovej a formálnej stránky. 

Primárne sa zameriavala na opis študijného programu a úpravu 

informačných listov predmetov.  

 



 

 

 

 

 

  

K bodu 2: 

Mária Dudžáková a Lukáš Siegel navrhli novú úpravu a zosúladenie 

súčasných dvoch smerníc do jednej podoby. Komisia tento návrh 

odobrila a diskutovala o aktualizácii etického kódexu a disciplinárneho 

poriadku. Jednotlivé časti a úpravy budú prerokované s akademickým 

senátom, ktorý rozhodne a nových úpravy a finálnej podobe. Primárne sa 

jedná o rozšírenie trestov v prípade etických alebo disciplinárnych 

konaní.  

 

K bodu 3: Komisia diskutovala a súčasnej podobe webstránky 

a jednotlivých úpravách, aby boli v súlade s potrebami akreditácie. 

František Novosád poukázal na potrebu aktualizovať určité sekcie, ktoré 

sa týkajú absolventov a ich uplatnenia. Následne si komisia prešla sekciu 

o študentských aktivitách a predniesla pripomienky a návrhy na zlepšenie 

a sprehľadnenie jednotlivých podkategórií. 

 

K bodu 4: 

Dagmar Kusá navrhla aktualizáciu údajov na webovej stránke ohľadom 

partnerských projektov, ktoré sa v súčasnosti začínajú a komisia následne 

prerokovala formu a obsah tak, aby bol v súlade s potrebami akreditácie 

a vnútornými predpismi BISLA. 

 

 



 

 

 

K bodu 5:  

Akreditačná komisia kontinuálne diskutuje o nových potrebách 

a úpravách, ktoré sa týkajú dokumentov a smerníc vysokej školy. 

Členovia komisie si rozdelili úlohy ohľadom preštudovania aktuálneho 

znenia smerníc, ktoré budú pripomienkovať a na jednotlivých 

stretnutiach následne konzultovať ich znenie a úpravu. V súčasnosti sa 

zameriavajú primárne na zosúladenie s novým vysokoškolským 

zákonom.  

 

Zapísal: Lukáš Siegel  

 

 

 


