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Vnútorný predpis o postupe Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo pri 

posudzovaní činností vysokých škôl podľa predpisov účinných do 31.10.2018 

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

schválila dňa 23. januára 2020 podľa čl. 9 ods. 1 písm. i) Štatútu Slovenskej akreditačnej 

agentúry pre vysoké školstvo tento Vnútorný predpis o postupe Slovenskej akreditačnej 

agentúry pre vysoké školstvo pri posudzovaní činností vysokých škôl podľa predpisov 

účinných do 31.10.2018 (ďalej len „vnútorný predpis“): 

Článok 1 

Predmet úpravy  

 

1. Tento vnútorný predpis upravuje postup Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké 

školstvo (ďalej len „agentúry“) pri posudzovaní činností vysokých škôl podľa predpisov 

účinných do 31.10.2018 v nadväznosti na prechodné ustanovenia § 35 a nasl. 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 o zabezpečovaní 

kvality“). 

Článok 2 

Overovanie výsledku prijatých opatrení vysokej školy na odstránenie nedostatkov, 

ktoré boli uvedené vo vyjadrení Akreditačnej komisie,  

poradného orgánu vlády SR pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať 

študijný program alebo habilitačné konanie  

a inauguračné konanie 

 

1. Podľa § 35 ods. 6 až 8 zákona o zabezpečovaní kvality overuje agentúra výsledok 

prijatých opatrení vysokej školy na odstránenie nedostatkov, ktoré boli uvedené vo 

vyjadrení Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR (ďalej len „Akreditačná 

komisia“) pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať príslušný študijný 

program alebo habilitačné konanie a inauguračné konanie v príslušnom študijnom 

odbore (ďalej len „výsledok prijatých opatrení“) podľa predpisov účinných do 31. 

októbra 2018 týmto postupom: 

a) zamestnanec agentúry zaeviduje doručenú správu vysokej školy o výsledku 

prijatých opatrení, 

b) uskutoční formálnu kontrolu úplnosti správy o výsledku prijatých opatrení; 

v prípade neúplnosti správy o výsledku prijatých opatrení rozhodne 

o ďalšom postupe predseda výkonnej rady, 

c) predloží predsedovi výkonnej rady návrh zloženia pracovnej skupiny na 

overenie opatrení prijatých vysokou školou alebo návrh na overenie opatrení 

prijatých vysokou školou zamestnancami agentúry. 

 

2. Predseda výkonnej rady posúdi, či prijaté opatrenia vysokej školy uvedené v správe o 

výsledku prijatých opatrení budú overované  
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a) pracovnou skupinou; v takom prípade výkonná rada rozhodne o jej zložení 

a predsedovi tak, aby zloženie pracovnej skupiny bolo v primeranom súlade 

so Zásadami na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto 

zoznamu a vytváranie pracovných skupín výkonnej rady Slovenskej 

akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a postupmi podľa predpisov 

účinných do 31. októbra 2018; zloženie pracovnej skupiny môže výkonná 

rada schváliť aj mimo zasadnutia formou hlasovania per rollam;, alebo  

b) zamestnancami agentúry; v takom prípade predseda výkonnej rady poverí 

príslušných zamestnancov agentúry. 

3. Ak si to povaha zistených nedostatkov uvedených vo vyjadrení Akreditačnej komisie 

vyžaduje,  predseda výkonnej rady poverí pracovnú skupinu alebo zamestnancov 

agentúry uskutočniť overenie výsledku opatrení vysokej školy návštevou na vysokej 

škole. 

4. V nadväznosti na rozhodnutie výkonnej rady podľa bodu 2 písm. a) tohto článku 

predseda výkonnej rady vysokej škole oznámi návrh zloženia pracovnej skupiny. 

Vysoká škola môže do piatich pracovných dní odo dňa, keď jej bolo zloženie pracovnej 

skupiny oznámené, podať odôvodnenú námietku zaujatosti voči členovi pracovnej 

skupiny. Ak výkonná rada vyhodnotí námietku zaujatosti ako opodstatnenú, predseda 

výkonnej rady vymenuje nového člena pracovnej skupiny namiesto vylúčeného člena.  

5. V nadväznosti na rozhodnutie výkonnej rady podľa bodu 2 písm. a) zabezpečí 

kancelária agentúry školenie členov pracovnej skupiny o postupe overovania opatrení 

prijatých vysokou školou, pokiaľ takéto školenie neabsolvovali v posledných 12 

mesiacoch a administratívne zabezpečí činnosť pracovnej skupiny. 

6. Pracovná skupina alebo zamestnanci agentúry podľa bodu 2 tohto článku použijú pri 

overovaní výsledku prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov, o ktorých vysoké 

školy podávajú správy o výsledku prijatých opatrení   

a) kritériá používané pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať 

študijný program oprávňujúci udeliť jeho absolventom akademický titul 

prijaté podľa právnych predpisov účinných do 31. októbra 2018  

(príloha č. 1), 

b) kritériá akreditácie profesijne orientovaných bakalárskych študijných 

programov vysokoškolského vzdelávania prijaté podľa právnych predpisov 

účinných do 31. októbra 2018 (príloha č. 2) alebo 

c) kritériá používané pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať 

habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov prijaté podľa 

právnych predpisov účinných do 31. októbra 2018 (príloha č. 3). 

 

7. Pracovná skupina alebo zamestnanci agentúry podľa bodu 2 tohto článku spracujú na 

základe overenia výsledku prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov stanovisko 

v ktorom uvedú záver, či vysoká škola spĺňa alebo nespĺňa kritériá podľa bodu 6 tohto 

článku. Vzor stanoviska pre príslušné konanie vychádza zo vzorov stanovísk 

zverejnených na webovom sídle Akreditačnej komisie.  

8. Výkonná rada sa oboznámi so stanoviskom podľa bodu 1 písm. c) alebo podľa bodu 7 

a ak zistí, že vysoká škola po prijatí opatrení 

 

a) spĺňa kritériá a povinnosť podať správu o výsledku prijatých opatrení na 

odstránenie nedostatkov vznikla z dôvodu 

https://www.saavs.sk/dokumenty/vnutorne_predpisy/zsady-na-zpis-do-zoznamu-posudzovateov_5da9aea79d088.pdf
https://www.saavs.sk/dokumenty/vnutorne_predpisy/zsady-na-zpis-do-zoznamu-posudzovateov_5da9aea79d088.pdf
https://www.saavs.sk/dokumenty/vnutorne_predpisy/zsady-na-zpis-do-zoznamu-posudzovateov_5da9aea79d088.pdf
http://www.akredkom.sk/index.pl?tmpl=vzory_hs
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1. časového obmedzenia, rozhodne o zrušení časového obmedzenia 

a zamestnanec oddelenia akreditačných činností agentúry  vyznačí toto 

zrušenie v registri študijných programov, ak ide o študijný program, 

alebo v registri študijných odborov, ak ide o habilitačné konanie a 

inauguračné konanie, 

2. pozastavenia priznaného práva, rozhodne o obnovení platnosti 

priznaného práva, 

 

b) nespĺňa kritériá, rozhodne o pozastavení uskutočňovania študijného 

programu podľa § 27 zákona o zabezpečovaní kvality, ak ide o študijný 

program, alebo rozhodne o odňatí priznaného práva, ak ide o habilitačné 

konanie a inauguračné konanie. 

 

9. Rozhodnutie podľa bodu 8 obsahuje najmä identifikáciu účastníka konania, 

identifikáciu konania, výrok, odôvodnenie a poučenie. V poučení sa uvedie možnosť 

účastníka konania podať námietky k rozhodnutiu výkonnej rady podľa § 9 zákona 

o zabezpečovaní kvality.  

10. Agentúra zasiela rozhodnutie podľa bodu 9 tohto článku vysokej škole. 

 

Článok 3 

Konania o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program oprávňujúci 

udeliť jeho absolventom zodpovedajúci akademický titul a konania o spôsobilosti 

vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie 

profesorov neukončené do 31. decembra 2019 

 

1. Podľa § 37 ods. 2 zákona o zabezpečovaní kvality pri konaniach o spôsobilosti vysokej 

školy uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť jeho absolventom 

zodpovedajúci akademický titul a konaniach o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať 

habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov neukončených do  

31. decembra 2019 (ďalej len „konania“) úkony Akreditačnej komisie, ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 

vykoná agentúra podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018 a podľa kritérií 

vydaných podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018. Pri uvedených konaniach sa 

použije tento postup: 

a) zamestnanec oddelenia akreditačných činností agentúry zaeviduje žiadosť 

vysokej školy o začatie príslušného konania prevzatú od Akreditačnej 

komisie (ďalej len „žiadosť“),  

b) uskutoční formálnu kontrolu úplnosti žiadosti; v prípade neúplnosti žiadosti 

rozhodne o ďalšom postupe predseda výkonnej rady, 

c) predloží predsedovi výkonnej rady informáciu o stave konania a návrh 

zloženia pracovnej skupiny na posúdenie žiadosti vysokej školy;  

ak ide o žiadosť, ktorá už bola posudzovaná pracovnou skupinou 

Akreditačnej komisie podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018 a táto 

pracovná skupina vypracovala úplnú hodnotiacu správu avšak Akreditačná 

komisia neprijala do 31. decembra 2019 uznesenie vo vzťahu k tejto 

hodnotiacej správe, môže agentúra predložiť túto hodnotiacu správu na 
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zasadnutie výkonnej rady, ktorá rozhodne o žiadosti vysokej školy na 

základe predloženej hodnotiacej správy a ďalej bude postupovať podľa čl. 2 

bodu 8 tohto vnútorného predpisu. 

 

2. Výkonná rada schváli zloženie pracovnej skupiny tak, aby bolo v primeranom súlade 

so Zásadami na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a 

vytváranie pracovných skupín výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre 

vysoké školstvo a postupmi podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018. 

3. Predseda výkonnej rady oznámi vysokej škole návrh zloženia pracovnej skupiny. 

Vysoká škola môže do piatich pracovných dní odo dňa, keď jej bolo zloženie pracovnej 

skupiny oznámené, podať odôvodnenú námietku zaujatosti voči členovi pracovnej 

skupiny. Ak výkonná rada vyhodnotí námietku zaujatosti ako opodstatnenú, predseda 

výkonnej rady vymenuje nového člena pracovnej skupiny namiesto vylúčeného člena.  

4. Kancelária agentúry zabezpečí školenie členov pracovnej skupiny v nadväznosti na 

druh konania a administratívne zabezpečí činnosť pracovnej skupiny. 

5. Pracovná skupina použije pri vypracovaní hodnotiacej správy  

a) kritériá používané pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať 

študijný program oprávňujúci udeliť jeho absolventom akademický titul 

prijaté podľa právnych predpisov účinných do 31. októbra 2018  

(príloha č. 1), 

b) kritériá akreditácie profesijne orientovaných bakalárskych študijných 

programov vysokoškolského vzdelávania prijaté podľa právnych predpisov 

účinných do 31. októbra 2018 (príloha č. 2) alebo 

c) kritériá používané pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať 

habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov prijaté podľa 

právnych predpisov účinných do 31. októbra 2018 (príloha č. 3). 

 

6. Pracovná skupina vychádza pri vypracovaní hodnotiacej správy najmä z expertného 

posúdenia podkladov, informácií získaných návštevou vysokej školy, dostupných 

údajov alebo konzultácií so zainteresovanými osobami. V hodnotiacej správe pracovná 

skupina uvedie skutočnosti, ktoré boli zohľadnené pri prijatí jej záverov, postup 

vyhodnocovania týchto podkladov, vyhodnotenie úrovne plnenia jednotlivých kritérií, 

zistené nedostatky, odporúčania pre vysokú školu a návrh rozhodnutia alebo 

vyjadrenia agentúry.  

7. Vzor hodnotiacej správy pre príslušné konanie vychádza zo vzorov hodnotiacich správ 

zverejnených na webovom sídle Akreditačnej komisie.  

8. Výkonná rada, po oboznámení sa s hodnotiacou správou, rozhodne o priznaní práv 

vysokej škole podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018.  

a) Ak vysoká škola spĺňa príslušné kritériá uplatňované pri posudzovaní príslušnej 

spôsobilosti a spôsob ich spĺňania utvára dostatočné predpoklady na udržanie 

spôsobilosti až do najbližšieho posudzovania vnútorného systému vysokej 

školy, priznáva agentúra príslušné práva bez časového obmedzenia.  

b) Ak vysoká škola spĺňa príslušné kritériá uplatňované pri posudzovaní príslušnej 

spôsobilosti, ale spôsob ich spĺňania neutvára dostatočné predpoklady na 

udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšieho posudzovania 

vnútorného systému vysokej školy, priznáva agentúra príslušné právo s 

časovým obmedzením, spravidla na dva roky. Zároveň vyzve vysokú školu, aby 

https://www.saavs.sk/dokumenty/vnutorne_predpisy/zsady-na-zpis-do-zoznamu-posudzovateov_5da9aea79d088.pdf
https://www.saavs.sk/dokumenty/vnutorne_predpisy/zsady-na-zpis-do-zoznamu-posudzovateov_5da9aea79d088.pdf
https://www.saavs.sk/dokumenty/vnutorne_predpisy/zsady-na-zpis-do-zoznamu-posudzovateov_5da9aea79d088.pdf
http://www.akredkom.sk/index.pl?tmpl=vzory_hs
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prijala opatrenia na odstránenie nedostatkov a v stanovenej lehote podala 

správu o ich výsledku.  

c) Ak ide o nový študijný program, právo udeľovať absolventom tohto študijného 

programu zodpovedajúci akademický titul sa priznáva vysokej škole najviac na 

čas zodpovedajúci štandardnej dĺžke štúdia.  

d) Ak pri habilitačnom konaní alebo konaní na vymenúvanie profesorov neboli 

splnené príslušné kritériá, agentúra odníme vysokej škole právo uskutočňovať 

habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v príslušnom odbore 

habilitačného a inauguračného konania. 

e) Ak vysoká škola v čase akreditácie nespĺňa príslušné kritériá uplatňované pri 

posudzovaní príslušnej spôsobilosti a doteraz mala priznané zodpovedajúce 

práva, agentúra pozastaví ich platnosť a vyzve vysokú školu, aby neodkladne 

prijala opatrenia na odstránenie nedostatkov a do jedného roka podala správu 

o ich výsledku.  

f) Ak vysoká škola v čase akreditácie nespĺňa príslušné kritériá uplatňované pri 

posudzovaní príslušnej spôsobilosti a doteraz nemala priznané zodpovedajúce 

práva, agentúra žiadosť o priznanie práv zamietne. 

 

9. Rozhodnutie obsahuje najmä identifikáciu účastníka, identifikáciu konania, výrok, 

odôvodnenie a poučenie. V poučení sa uvedie možnosť účastníka konania podať 

námietky k rozhodnutiu výkonnej rady podľa § 9 zákona o zabezpečovaní kvality.  

10. Agentúra zasiela rozhodnutie podľa bodu 9 tohto článku vysokej škole. 

 

Článok 4 

Účinnosť  

 

Tento vnútorný predpis bol schválený na zasadnutí výkonnej rady dňa 23. januára 2020 
a nadobúda účinnosť jeho schválením.  
 

 

V Bratislave, dňa 23.01.2020 

 

       prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.  

       predseda výkonnej rady 

 

Prílohy 

Príloha č. 1: https://www.minedu.sk/data/files/2545.pdf 
Príloha č. 2: https://www.minedu.sk/data/files/7820_kriteria-pobsp_schvalene.pdf 
Príloha č. 3: https://www.minedu.sk/data/files/2546.pdf 

https://www.minedu.sk/data/files/2545.pdf
https://www.minedu.sk/data/files/7820_kriteria-pobsp_schvalene.pdf
https://www.minedu.sk/data/files/2546.pdf

