
Otázky často kladené účastníkmi konzultácií 
 

SAAVS/ FAQ1    1/5 

Otázky a súvisiace odpovede nemusia zohľadňovať špecifiká všetkých vysokých škôl a majú len informatívny charakter. Záväzné sú 

znenia štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, štandardov pre študijný program a 

štandardov pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov uverejnené na webovom sídle agentúry. 
 
Aktualizácia z 28.10.2020 

OT1/1   Aký je postup a lehoty pre zosúladenie vnútorného systému, študijných programov a habilitačných a inauguračných 
konaní sú štandardami?   

OD1/1   Vysoká škola zosúladí vnútorný systém zabezpečovania kvality, uskutočňované študijné programy a habilitačné konania 
a inauguračné konania so štandardmi a o tejto skutočnosti bezodkladne informuje agentúru najneskôr do 31.8.2022.  
Vysoká škola požiada o posúdenie súladu vnútorného systému vysokej školy najneskôr do 31.12.2024. 

 
OT1/2  Ako môžeme zosúladiť študijné programy? Môžeme požiadať v období zosúlaďovania o udelenie akreditácie nového 

študijného programu?  
OD1/2   Vysoká škola sa pri zosúlaďovaní študijných programov môže rozhodnúť medzi týmito možnosťami:  

1. upraviť uskutočňované študijné programy (v rozsahu definície v § 2, písmeno g) zákona č. 268/2018 Z. z.); 
2. zrušiť študijný program ak vysoká škola vyhodnotí, že nie je možné študijný program zosúladiť, alebo ho vo vzťahu 

k poslaniu a strategickému smerovaniu ďalej nechce poskytovať (podľa zákona č. 131/2002 Z. z. zrušenie programu 
zapisuje do registra študijných programov vysoká škola); 

3. môže požiadať o udelenie akreditácie nového študijného programu (postupom podľa § 30 zákona č. 268/2018 Z. z.)  
- podávanie žiadosti o akreditáciu nového študijného programu v št. odbore a stupni, v ktorom doteraz vysoká 

škola nemá právo uskutočňovať študijné programy je bez časového obmedzenia; 
- podávanie žiadosti o akreditáciu nového študijného programu v št. odbore a stupni, v ktorom má vysoká škola 

práva uskutočňovať študijné programy je časovo obmedzené do 31.12.2020.  
 
OT1/3  Ako môžeme požiadať o akreditáciu nového spoločného študijného programu s inou vysokou školou?  
OD1/3  Akreditácia nového spoločného študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z. nie je možná. Agentúra podľa § 

30 odseku 5 písmeno c) rozhodnutím odmietne žiadosť o udelenie akreditácie študijného programu ak účastník konania 
podal žiadosť o udelenie akreditácie študijného programu na spoločný študijný program, študijný program uskutočňovaný 
ako interdisciplinárne štúdiá alebo na študijný program uskutočňovaný v kombinácií dvoch študijných odborov. Po 
posúdení súladu vnútorného systému, ak agentúra rozhodne o zrušení obmedzenia vytvárať študijné programy v 
príslušnom odbore a stupni, môže vysoká škola v súlade so štandardmi a postupmi svojho vnútorného systému 
samostatne vytvárať aj spoločné programy s inými školami.  

 
OT1/4  Môžeme samostatne upraviť všetky študijné programy?  
OD1/4  Vysoká škola môže samostatne upravovať (v rozsahu definície § 2, písmeno g zákona č. 268/2018 Z. z.) študijné programy 

s právom uskutočňovania bez časového obmedzenia (pozri § 35, odsek 1,2,3 zákona).  
 
OT1/6  Ako máme postupovať pri zosúlaďovaní študijných programov s priznaným právami s časovým obmedzením?  

OD1/6   Pokiaľ vysokej škole vznikla povinnosť podať MŠVVaŠ správu o výsledku prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov, 

postupuje sa podľa § 35 ods. 6. Po zrušení časového obmedzenia (§ 35 ods. 8) vysoká škola upravuje študijný program 

s cieľom zosúladiť ho so štandardmi.  

 

OT1/7  Ako máme postupovať pri zosúlaďovaní študijných programov s platným rozhodnutím o pozastavení študijného 

programu?  

OD1/7  Pokiaľ sa jedná o pozastavenie študijného programu, tak je vysoká škola povinná do lehoty uvedenej v príslušnom 

rozhodnutí podať agentúre návrh úpravy študijného programu alebo oznámenie o jeho zrušení podľa § 27 ods. 4 zákona 

č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.  

 

OT1/8  Považuje sa zmena názvu študijného programu za jeho úpravu alebo je potrebné vytvorenie nového ŠP?   

OD1/8  Úprava študijného programu v rozsahu definície v § 2, písmeno g), zákona č. 268/2018 Z. z. neumožňuje zmenu názvu. 

Zmena názvu študijného programu si vyžaduje akreditáciu nového študijného programu podľa § 30 zákona 

o zabezpečovaní kvality.  

 

OT1/9  Dokedy môžeme uskutočňovať študijné programy, ktoré majú priznané akreditácie bez časového obmedzenia, ale z 
dôvodu neplnenia nových štandardov ich budeme nútení zrušiť?  

OD1/9  Do dátumu, kedy vysoká škola oznámi agentúre, že zosúladila vnútorný systém so štandardami pre vnútorný systém. 
K tomuto termínu majú byť tieto programy zrušené v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.  
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OT1/10 Chápeme správne, že programy zrušené vo fáze zosúlaďovania, budeme oprávnení v budúcnosti znovu vytvárať v
 momente posúdenia súladu so štandardmi?  
OD1/10  Áno. Ak agentúra rozhodne na základe výsledkov posúdenia vnútorného systému o tom, že vnútorný systém a jeho 

implementácia je v súlade so štandardmi pre vnútorný systém, v rozhodnutí uvedie študijné odbory a stupne, v ktorých 
je vysoká škola oprávnená samostatne vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy. Politiky, štruktúry 
a procesy vnútorného systém musia zabezpečiť súlad všetkých vytvorených študijných programov so štandardmi.  

 
OT1/12 Ak žiadame o akreditáciu študijného programu 3. stupňa prikladáme k žiadosti prílohy v anglickom jazyku, alebo 

v slovenskom aj anglickom jazyku.  

OD1/12  Ak agentúra rozhoduje o akreditácii študijného programu tretieho stupňa do pracovnej skupiny vymenuje predseda 

výkonnej rady aj najmenej jedného zahraničného posudzovateľa (§ 8, ods. 3 zákona 269/2018 Z. z.). Vysoká škola  

k žiadosti o udelenie akreditácie študijného programu 3. stupňa teda prikladá Vnútornú hodnotiacu správu študijného 

programu a Opis študijného programu v slovenskom aj v anglickom jazyku a dvojjazyčné slovensko-anglické 

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu a 

Charakteristiky predkladaných výstupov tvorivých činnosti.  

Ak vysoká škola nemôže predložiť Vnútornú hodnotiacu správu študijného programu 3. stupňa v anglickom jazyku 

v poplatku uhradí sadzbu za preklad podľa čl. 4, ods. 4 písm. h sadzobníka.  

 

OT1/13  Je v tlačive VUPCH potrebné uvádzať všetky profilové predmety, za ktoré zodpovedá jeden učiteľ? Je stanovený horný 
limit na počet profilových predmetov v jedného učiteľa?  

OD1/13  Vysoká škola vo vedecko/umelecko pedagogickej charakteristike učiteľa vedie všetky profilové predmety, ktoré učiteľ 
zabezpečuje. „Limit“ na zabezpečovanie profilových predmetov, alebo pôsobenie v predmetoch určuje vysoká škola vo 
svojich predpisoch a súvisí s pracovnou záťažou učiteľa.  

 

Učitelia 

OT6/1  Ak profilové študijné predmety štandardne zabezpečujú vysokoškolskí učitelia vo funkcii profesora alebo vo funkcii 
docenta, je potrebné mať pri predmetoch „garanta“ predmetu?  

OD6/1  „Učiteľ zabezpečujúci predmet“ je jedným z učiteľov predmetu. Je zodpovedný za predmet, vedie prednášky a iné 
ťažiskové vzdelávacie činnosti predmetu a zodpovedá za činnosti zabezpečovania kvality v predmete a rozvoj predmetu 
tak, aby boli dosahované požadované výstupy vzdelávania študijného programu (čl. 27 Metodiky na vyhodnocovanie 
štandardov, bod 40). Tento učiteľ je štandardne vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta.  

 
OT6/2  Prosíme objasniť, či sa pod profilovým študijným predmetom chápe len povinný predmet, alebo by to mohol byť aj 

predmet povinne voliteľný.  
OD6/2  Môže ním byť aj povinne voliteľný predmet, ktorý zásadným spôsobom prispieva k dosiahnutiu profilu absolventa, teda 

k dosahovaniu cieľov a výstupov vzdelávania študijného programu.  
 
OT6/3  Podľa čoho sa posudzuje, ktorý odbor je súvisiaci odbor v príslušnej oblasti posudzovania vymedzenej študijným 

programom?  
OD6/3  Súvisiaci odbor slúži na pokrytie opodstatnených interdisciplinárnych presahov v príslušnej oblasti posudzovania. 

V prípade oblasti posudzovania vymedzenej študijným programom je relevantnosť posudzovaná vzhľadom na výstupy 
vzdelávania študijného programu a profilové predmety, ktoré príslušný učiteľ zabezpečuje.  

 
 
OT6/4  Ak sa ten istý študijný program uskutočňuje na dvoch miestach v Bratislave a v Košiciach. Predpokladáme, že na 

personálnom zabezpečení sa môžu podieľať na oboch miestach tí istí ľudia.  
OD6/4  Nie, pre každé sídlo je potrebné osobitné personálne zabezpečenie. 
 

Tvorivá činnosť vysokej školy 

 

OT7/1  Ako máme chápať obsahovo nadväzujúce študijné programy pri uplatňovaní súbehu pri preukazovaní úrovne tvorivej 

činnosti ? Koľko študijných programov na jednotlivých stupňoch môžeme zaradiť do jednej oblasti posudzovania 

vymedzenej študijným programom ? 
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OD7/1  Do oblasti posudzovania vymedzenej študijným programom môžete zaradiť len jeden študijný program na každom stupni 

(jeden ŠP I. stupňa, jeden ŠP II. stupňa a jeden ŠP III. stupňa) a to za predpokladu, že sú uskutočňované na tej istej súčasti 

a v tom istom sídle. Tým nie sú dotknuté iné prípustné súbehy v zmysle čl. 7 ods. 3 písm. b - h) Štandardov pre študijný 

program.  

OT7/2  Aký je najnižší percentuálny podiel na výstupe predkladanom za jedného z piatich učiteľov zabezpečujúcich profilové 
predmety v prípade spoluautorstva troch, štyroch a piatich spoluautorov?  

OD7/2  Metodika hodnotenia tvorivých činností neuvažuje s limitmi percentuálnych podielov. Podľa Metodiky na 
vyhodnocovanie štandardov:  
- Pri výstupoch s viacerými autormi je výstup možné priradiť k osobe, ktorá má preukázateľne významný autorský vklad 

na jeho vytvorení (čl. 22, odsek 4 metodiky). Vysoká škola v prípade výstupov s viacerými autormi prikladá v 
podkladoch aj charakteristiku autorského vkladu hodnotenej osoby.  

- Vysoká škola predkladá jeden a ten istý výstup v rámci príslušnej oblasti posudzovania len jedenkrát (čl. 22, odsek 5 
metodiky). Oblasť posudzovania je vymedzená  študijným programom, samostatne posudzovanou aprobáciou alebo  
translatologickým/učiteľským základom, alebo odborom habilitačného konania a inauguračného konania.  

- V prípade výstupov s viacerými autormi je možné ten istý výstup predložiť agentúre a pripísať ďalším osobám v iných 
hodnoteniach tvorivej činnosti, najviac však trikrát (čl. 22, odsek 6 metodiky). 

 

OT7/3  Na našej vysokej škole rozvíjame v jednom študijnom odbore niekoľko študijných programov všetkých troch stupňov. 

Máme učiteľov profilových predmetov, ktorí pôsobia vo viacerých z nich. Môžeme tieto osoby zaradiť do hodnotenia 

v rámci viacerých oblastí posudzovania úrovne tvorivej činnosti vymedzených študijným programom, ak tieto osoby 

dokážu predložiť dostatočný počet výstupov tvorivej činnosti – napr. 5 výstupov pre jednu oblasť posudzovania a 5 

iných výstupov pre druhú oblasť posudzovania ?  

OD7/3  Nie. Jedna a tá istá osoba môže byť zaradená len do jednej oblasti posudzovania jedného študijného programu. To však 

nie je prekážkou, aby zabezpečovala profilový predmet v ďalších študijných programoch. Vysoká škola však nemôže 

predložiť výstupy tejto osoby v oblastiach hodnotenia vymedzených týmito ďalšími programami. 

 

OT7/4  Na našej vysokej škole uskutočňujeme učiteľské kombinačné študijné programy. Podľa štandardov máme preukázať 

aktivizovanie učiteľov profilových predmetov osobitne pre každú aprobáciu a osobitne pre učiteľský základ.  Je možné  

osoby zabezpečujúce profilové predmety učiteľského základu využiť aj pre oblasť posudzovania úrovne tvorivej 

činnosti v aprobácii pedagogika alebo v aprobácii psychológia ? 

OD7/4 Nie.  V prípade učiteľov profilových predmetov v učiteľskom základe tento súbeh nie je možný. Osobu je možné zaradiť 

buď do oblasti posudzovania pre učiteľský základ alebo pre oblasť posudzovania pre aprobáciu. 

 

OT7/5  Na našej vysokej škole uskutočňujeme prekladateľské kombinačné študijné programy. Podľa štandardov máme 

preukázať aktivizovanie učiteľov profilových predmetov osobitne pre každú aprobáciu a osobitne pre translatologický 

základ.  Je možné  osoby zabezpečujúce profilové predmety translatologického základu využiť aj pre oblasť 

posudzovania úrovne tvorivej činnosti v aprobácii ? 

OD7/5  Nie.  V prípade učiteľov profilových predmetov v translatologickom základe tento súbeh nie je možný. Osobu je možné 

zaradiť buď do oblasti posudzovania pre translatologický základ alebo do oblasti posudzovania pre aprobáciu. 

 

OT7/6  Na našej vysokej škole plánujeme vymedziť oblasť posudzovania pre študijný program tretieho stupňa odborová 

didaktika v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy. Výstupy tvorivej činnosti predloží 5 osôb, ktoré majú 

predpoklady preukázať významnú medzinárodnú úroveň výsledkov tvorivej činnosti v tomto študijnom odbore. Môže 

sa na tieto osoby uplatniť súbeh v zmysle čl. 7 ods. 3 písm. a) Štandardov pre študijný program považované za osoby 

preukazujúce výsledky tvorivej činnosti za učiteľský základ ? 

OD7/6  Áno, avšak len za predpokladu, že učiteľský základ a príslušný študijný program tretieho stupňa sa uskutočňujú na tej istej 

súčasti a v tom istom sídle. Tým nie je dotknuté poskytovanie učiteľského základu pre iné súčasti v tom istom sídle. 

 

OT7/7  Na našej vysokej škole uskutočňujeme aprobáciu slovenský jazyk a literatúra v učiteľských kombinačných študijných 

programoch na dvoch súčastiach v tom istom sídle. Bude nám postačovať predložiť 15 výstupov tvorivej činnosti, čiže 

vymedziť jednu oblasť posudzovania pre obidve súčasti ? 

OD7/7  Nie, nebude to stačiť. Pre každú súčasť, na ktorej sa táto aprobácia uskutočňuje, je potrebné aktivizovať osobitnú skupinu 

učiteľov profilových predmetov a predložiť ich najvýznamnejšie výstupy.   
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OT7/8   Bude možné akreditovať jednopredmetové učiteľské študijné programy a ak áno, za akých podmienok ? 

OD7/8  Áno, bude to možné, avšak nebudú sa posudzovať ako učiteľské kombinačné študijné programy. Budú musieť mať 

osobitné zabezpečenie 5 učiteľmi profilových predmetov. Títo učitelia nebudú môcť byť zaradení do oblasti posudzovania 

úrovne tvorivej činnosti pre učiteľský základ v učiteľských kombinačných študijných programoch. Bude sa na nich však 

môcť aplikovať súbeh s aprobáciou, ak táto bude uskutočňovaná na tej istej súčasti vysokej školy a v tom istom sídle. Ďalší 

súbeh v zmysle čl. 7 ods. 3 písm. a) Štandardov pre študijný program sa už nebude dať uplatniť.  

 

OT7/9  Ako môžeme kombinovať súbehy pri vymedzovaní oblastí posudzovania? 

OD7/9  Na ilustráciu uvádzame fiktívne modelové príklady uplatnenia prípustných súbehov. Tieto súbehy sú prípustné za 

predpokladu, že všetky uvedené študijné programy alebo časti študijných programov sa uskutočňujú na tej istej súčasti 

vysokej školy a v tom istom sídle, identifikované osoby zabezpečujú profilové predmety študijných programov 

a predložené výstupy tvorivej činnosti sa vzťahujú k výstupom vzdelávania:  

 
MODEL A: 

- bakalársky študijný program ruský jazyk a kultúra v ŠO Filológia 

- magisterský študijný program ruský jazyk a kultúra v ŠO Filológia 

- doktorandský študijný program rusistika v ŠO Filológia 

- aprobácia bakalárskeho učiteľského kombinačného študijného programu ruský jazyk a literatúra 

- aprobácia magisterského učiteľského kombinačného študijného programu ruský jazyk a literatúra 

- aprobácia bakalárskeho prekladateľského kombinačného študijného programu ruský jazyk  

- aprobácia magisterského prekladateľského kombinačného študijného programu ruský jazyk  

- časť bakalárskeho študijného programu v kombinácii dvoch študijných odborov ruský jazyk – (politológia) 

- časť magisterského študijného programu v kombinácii dvoch študijných odborov ruský jazyk – (politológia) 

- časť magisterského spoločného študijného programu rusistika  

- časť magisterského spoločného študijného programu rusistika  

MODEL B: 

- bakalársky študijný program biológia v ŠO Biológia 

- magisterský študijný program biológia v ŠO Biológia 

- doktorandský študijný program biológia v ŠO Biológia 

- aprobácia bakalárskeho učiteľského kombinačného študijného programu biológia 

- aprobácia magisterského učiteľského kombinačného študijného programu biológia 

- časť bakalárskeho študijného programu v kombinácii dvoch študijných odborov biológia – (chémia) 

- časť magisterského študijného programu v kombinácii dvoch študijných odborov biológia – (chémia) 

- časť bakalárskeho spoločného študijného programu biológia  

- časť magisterského spoločného študijného programu biológia 

 

MODEL C: 

- bakalársky študijný program učiteľstvo hudby (jednopredmetové) v ŠO Učiteľstvo a pedagogické vedy 

- magisterský študijný program učiteľstvo hudby (jednopredmetové) v ŠO Učiteľstvo a pedagogické vedy 

- doktorandský študijný program didaktika hudobnej výchovy v ŠO Učiteľstvo a pedagogické vedy 

- aprobácia bakalárskeho učiteľského kombinačného študijného programu hudobná výchova 

- aprobácia magisterského učiteľského kombinačného študijného programu hudobná výchova 

MODEL D: 

- doktorandský študijný program didaktika geografie v ŠO Učiteľstvo a pedagogické vedy 

- aprobácia bakalárskeho učiteľského kombinačného študijného programu geografia 

- aprobácia magisterského učiteľského kombinačného študijného programu geografia 

MODEL E: 

- doktorandský študijný program odborová didaktika v ŠO Učiteľstvo a pedagogické vedy 

- učiteľský základ bakalárskeho učiteľského kombinačného študijného programu  

- učiteľský základ magisterského učiteľského kombinačného študijného programu  

MODEL F: 

- doktorandský študijný program prekladateľstvo a tlmočníctvo v ŠO Filológia 

- translatologický základ bakalárskeho prekladateľského kombinačného študijného programu  

- translatologický základ magisterského prekladateľského kombinačného študijného programu  
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Priebežné monitorovanie, periodické hodnotenie a periodické schvaľovanie študijného programu 

OT11/1 Čo rozumieť pod periodickým schvaľovaním študijného programu v perióde zodpovedajúcej štandardnej dĺžke štúdia. 
Znamená to, že v rámci „internej akreditácie“ bude potrebné študijné programy schvaľovať znovu, alebo to znamená 
externé posudzovanie?  

OD11/1 Vysoká škola sa po prvotnom posúdení a schválení študijného programu pravidelne ubezpečuje, že vytvorený študijným 
program je uskutočňovaný v súlade so štandardmi a pravidlami vnútorného systému a študenti dosahujú požadované 
ciele a výstupy vzdelávania. Rozsah a postup prvotného aj následného posudzovania a schvaľovania študijných 
programov určí vysoká škola vo svojom vnútornom systéme.  

 


