Zásady na zápis do zoznamu posudzovateľov,
vyradenie z tohto zoznamu
a vytváranie pracovných skupín
Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo
(návrh na zverejnenie na webovom sídle SAAVS na pripomienkovanie
podľa §4 ods. 3 písm. c) zákona č. 269/2018 Z. z.)
Predkladacia a dôvodová správa
Zásady na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie
pracovných skupín Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „zásady“)
v zmysle § 4 ods. 2 písm. e) tretieho bodu zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality
vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“) vydáva Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“).
Návrh zásad je podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona agentúra povinná zverejniť na svojom
webovom sídle najmenej na 30 dní, pripomienky doručené počas tejto lehoty vyhodnotiť a ich
vyhodnotenie zverejniť spolu so schváleným znením zásad.
Zásady podľa § 7 ods. 10 písm. d) šiesteho bodu zákona schvaľuje výkonná rada agentúry.
Predkladaný návrh bol schválený na zasadnutí výkonnej rady dňa 13. júna 2019 (Uznesenie č.
4/6 VR SAAVŠ).
K Článku 1:
Upravuje sa predmet úpravy predpisu. Hlavným účelom zásad je upraviť princípy,
minimálne požiadavky a postup pri zápise do zoznamu posudzovateľov, princípy a postup pri
vyraďovaní zo zoznamu posudzovateľov a princípy a postup pri vytváraní pracovných skupín
výkonnej rady agentúry (ďalej len „pracovné skupiny“).
K Článku 2:
Upravujú sa všeobecné zásady na zápis do zoznamu posudzovateľov na základe
ustanovení zákona a ďalších všeobecne záväzných predpisov.
K Článku 3:
Upravujú sa minimálne požiadavky na zápis do zoznamu posudzovateľov. Sú navrhované
variantne tak, aby reflektovali potrebu vytvoriť širokú databázu posudzovateľov, ktorá bude
dostatočne diverzifikovaná z hľadiska:






ich expertízy pre jednotlivé študijné odbory,
podielu domácich a zahraničných posudzovateľov,
zastúpenia študentov,
zastúpenia expertov z praxe a zástupcov zamestnávateľov
zastúpenia odborníkov na systémy hodnotenia kvality.

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

Nevyhnutnosť dostatočne širokej a diverzifikovanej databázy posudzovateľov vyplýva z § 8
ods. 1 zákona, ktorý ustanovuje, že pracovné skupiny sa vytvárajú z osôb uvedených v zozname
posudzovateľov a z § 8 ods. 3 zákona, ktorý ustanovuje, že pri vytváraní pracovných skupín sa
zohľadňujú druh konania, študijný odbor, študijný program a odbor habilitačného
a inauguračného konania.
K Článku 4:
Vychádzajúc zo zákona sa upravuje sa postup agentúry pri zápise do zoznamu
posudzovateľov a kompetencie príslušných orgánov agentúry v tomto procese.
K Článku 5:
Upravujú sa dôvody pri vyradení osoby zo zoznamu posudzovateľov.
K Článku 6:
Upravuje sa postup agentúry pri vyradení osoby zo zoznamu posudzovateľov.
K Článku 7:
Upravujú sa všeobecné zásady vytvárania pracovných skupín na základe ustanovení
zákona a ďalších všeobecne záväzných predpisov.
K Článku 8:
Upravuje sa postup pri vytváraní pracovných skupín. Zavádzajú sa funkcie v pracovnej
skupine a upravuje sa ich rámcová náplň: predseda pracovnej skupiny, člen pracovnej skupiny
– spravodajca, člen pracovnej skupiny – odborník z praxe, člen pracovnej skupiny – študent a
ďalší člen pracovnej skupiny. Účelom úpravy je prostredníctvom deľby práce a zodpovednosti
členov pracovnej skupiny dosiahnuť efektívny výkon pracovnej skupiny ako celku. Upravuje
sa aj rámcové zloženie pracovných skupín z hľadiska druhu konania a študijného programu.

Predkladacia a dôvodová správa k návrhu Zásad...
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