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ROZHODNUTIE 
 

 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) podľa § 35 ods. 6 a 8 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") v spojení s § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31. októbra 2018 (ďalej 

len "zákon o vysokých školách") vo veci posúdenia výsledku opatrení na odstránenie nedostatkov 

prijatých Prešovskou univerzitou v Prešove na základe uznesenia výkonnej rady agentúry č. VR-

19/27/2020 zo dňa 30. júla 2020  

 

odníma právo 

 

uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov  

v odbore habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov  

slovenské dejiny 

vysokej škole 

Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta. 

 

 

Odôvodnenie  

  

Podľa § 35 ods. 6 zákona o zabezpečovaní kvality vznikla Prešovskej univerzite v Prešove (ďalej len 

„vysoká škola“) podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018 povinnosť podať Ministerstvu školstva, 

vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) správu o výsledku prijatých opatrení na 

odstránenie nedostatkov (ďalej len „správa“), ktoré boli uvedené vo vyjadrení Akreditačnej komisie, 

poradného orgánu vlády SR pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné 

konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (ďalej len „inauguračné konanie“) v predmetnom 

študijnom odbore. Dôvodom pre podanie správy bolo časové obmedzenie spôsobilosti realizácie 

habilitačného konania a inauguračného konania do akademického roku, v ktorom garant, resp. 

spolugarant dosiahne vek 70 rokov.  

Vysoká škola podala listom č. 3019-2020/PU-59-2019 zo dňa 17. februára 2020 ministerstvu školstva 

správu v určenej lehote.  
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Ministerstvo školstva listom č. 2020/9681:2-A1110 zo dňa 10. marca 2020 požiadalo agentúru o 

overenie výsledku prijatých opatrení.  

Výkonná rada agentúry (ďalej len „výkonná rada“) schválila návrh zloženia pracovnej skupiny výkonnej 

rady a následne predseda výkonnej rady oznámil vysokej škole návrh jej zloženia podľa § 8 ods. 4 

zákona o zabezpečovaní kvality.  

Pracovná skupina výkonnej rady vo svojom stanovisku k prijatým opatreniam vysokej školy 

konštatovala záver, že vysoká škola po prijatí opatrení vo vzťahu k uvedenému právu uskutočňovať 

habilitačné konanie a inauguračné konanie nespĺňa kritériá a navrhla odňať priznané právo 

uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie v príslušnom odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania.  

Výkonná rada na svojom zasadnutí dňa 30. júla 2020 prerokovala správu vysokej školy, stanovisko 

pracovnej skupiny výkonnej rady a oboznámila sa s vyjadrením vysokej školy k stanovisku pracovnej 

skupiny, ktoré vysoká škola zaslala listom č. PU-447-2020/13112-2020 zo dňa 21. júla 2020. Výkonná 

rada posudzovala vedecko-pedagogické charakteristiky oboch navrhovaných spolugarantov a úroveň 

ich výskumnej a publikačnej činnosti. Výkonná rada sa stotožnila so závermi pracovnej skupiny 

výkonnej rady, podľa ktorých výsledky výskumnej a publikačnej činnosti jedného z navrhovaných 

spolugarantov nezodpovedajú príslušným kritériám, ktoré požadujú dosahovanie medzinárodne 

akceptovaných výsledkov. S ohľadom na uvedené výkonná rada prijala uznesenie, v ktorom 

konštatovala, že vysoká škola po prijatí opatrení nespĺňa príslušné kritériá uplatňované pri posudzovaní 

spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie v príslušnom odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania.  

 

Vysokej škole sa odníma právo uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie na základe 
uznesenia výkonnej rady č. VR-19/27/2020zo dňa 30. júla 2020.  
 
Podľa § 35 ods. 8 zákona o zabezpečovaní kvality ak výsledok prijatých opatrení overuje agentúra  

a zistí, že vysoká škola po prijatí opatrení nespĺňa kritériá, agentúra odníme priznané právo konať 

habilitačné konanie a inauguračné konanie.  

Podľa § 35 ods. 12 zákona o zabezpečovaní kvality rozhodnutie o odňatí práva konať habilitačné 

konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore podľa predpisov účinných do 31. 

októbra 2018 sa od 1. novembra 2018 považuje za rozhodnutie o odňatí akreditácie habilitačného 

konania a inauguračného konania podľa zákona o zabezpečovaní kvality. 

 
Poučenie: 

 

Na rozhodovanie o odňatí práva sa v zmysle § 37 ods. 2 zákona o zabezpečovaní kvality v spojení s § 

108 ods. 1 zákona o vysokých školách nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok). Toto rozhodnutie je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať. Rozhodnutie je 

preskúmateľné súdom podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.  

 


