VNÚTORNÝ PREDPIS č. 12/2020
POSTUP SLOVENSKEJ AKREDITAČNEJ
AGENTÚRY PRE VYSOKÉ ŠKOLSTVO
PRI POSUDZOVANÍ ČINNOSTÍ
VYSOKÝCH ŠKÔL PODĽA PREDPISOV
ÚČINNÝCH DO 31.10.2018
A PRI ROZHODOVANÍ O SÚHLASE
S ÚPRAVOU ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU

Postup Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo pri posudzovaní
činností vysokých škôl podľa predpisov účinných do 31.10.2018 a pri rozhodovaní
o súhlase s úpravou študijného programu

Výkonná rada Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „výkonná rada“)
schválila dňa 17. decembra 2020 podľa čl. 9 ods. 1 písm. i) štatútu Slovenskej akreditačnej
agentúry pre vysoké školstvo tento vnútorný predpis Postup Slovenskej akreditačnej agentúry
pre vysoké školstvo pri posudzovaní činností vysokých škôl podľa predpisov účinných do
31.10.2018 a pri rozhodovaní o súhlase s úpravou študijného programu (ďalej len „vnútorný
predpis“).

Článok 1
Predmet úpravy
1. Tento vnútorný predpis upravuje postupy Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké
školstvo (ďalej len „agentúry“) pri posudzovaní činností vysokých škôl v nadväznosti na
ustanovenie § 30 ods. 9 a 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“).
2. Predpis upravuje postup agentúry pri
a. overovaní výsledku 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 (§ 35 ods. 6 a 8 zákona
o zabezpečovaní kvality);
b. rozhodovaní o návrhu úpravy študijného programu podľa § 27 zákona
o zabezpečovaní kvality vrátane podaní podľa § 35 ods. 7 zákona o zabezpečovaní
kvality (ďalej len „pozastavený študijný program“) a
c. udeľovaní predchádzajúceho súhlasu s úpravou študijného programu pred
posúdením súladu podľa § 30 ods. 11 zákona o zabezpečovaní kvality (ďalej len
„študijný program pred posúdením súladu“) vrátane podaní podľa oboch viet § 35
ods. 5 zákona o zabezpečovaní kvality.

Článok 2
Overovanie výsledku prijatých opatrení vysokej školy na odstránenie nedostatkov
podľa § 35 ods. 6 a 8 zákona o zabezpečovaní kvality

Ak Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) požiada
agentúru o overenie výsledku prijatých opatrení podľa § 35 ods. 6 zákona
o zabezpečovaní kvality, agentúra overuje výsledok prijatých opatrení vysokej školy na
odstránenie nedostatkov týmto postupom:
2

1. Kancelária agentúry zaregistruje požiadavku ministerstva o overenie výsledku prijatých
opatrení vysokej školy spolu s predloženou správu vysokej školy a postúpi ju na
oddelenie akreditačných činností.
2. Oddelenie akreditačných činností určí konkrétneho zamestnanca agentúry, ktorý
posúdi úplnosť podkladovej dokumentácie a povahu nedostatkov.
3. Zamestnanec overí výsledky prijatých opatrení vysokej školy a navrhne výkonnej rade
a. rozhodnúť v zmysle § 35 ods. 8 zákona o zabezpečovaní kvality alebo
b. zostaviť pracovnú skupinu spolu s návrhom jej zloženia, ak nepostačuje
overenie výsledkov prijatých opatrení zamestnancom agentúry. Zloženie
pracovnej skupiny navrhne 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.
4. Výkonná rada schváli vytvorenie pracovnej skupiny, ak nepostačuje ich overenie
zamestnancom agentúry. Zloženie pracovnej skupiny môže výkonná rada schváliť aj
mimo zasadnutia formou hlasovania per rollam.
5. 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.
6. V nadväznosti na rozhodnutie výkonnej rady podľa bodu 4 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.
7. V nadväznosti na rozhodnutie výkonnej rady podľa bodu 4 zabezpečí oddelenie
akreditačných činností školenie členov pracovnej skupiny o postupe overovania
opatrení prijatých vysokou školou, pokiaľ takéto školenie neabsolvovali v posledných
12 mesiacoch. Kancelária agentúry administratívne zabezpečí činnosť pracovnej
skupiny.
8. Pracovná skupina alebo zamestnanci agentúry 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).
9. 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 8 tohto
článku.
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10. Výkonná rada prerokuje výsledky prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich
overenie a rozhodne podľa § 35 ods. 8 zákona o zabezpečovaní kvality.
Článok 3
Postup agentúry pri posudzovaní návrhu úpravy pozastaveného študijného programu
a úprave študijného programu pred posúdením súladu

Ak vysoká škola podá agentúre návrh úpravy pozastaveného študijného programu alebo
požiada o udelenie predchádzajúceho súhlasu s úpravou študijného programu pred
posúdením súladu, agentúra postupuje nasledovne:
1. Kancelária agentúry zaregistruje predložený návrh úpravy študijného programu
a postúpi ho na oddelenie akreditačných činností.
2. Poverený zamestnanec oddelenia akreditačných činností posúdi návrh úpravy
študijného programu a navrhne výkonnej rade
a. udeliť súhlas s úpravou študijného programu alebo
b. neudeliť súhlas s úpravou študijného programu alebo
c. zostaviť pracovnú skupinu spolu s návrhom jej zloženia; ak nepostačuje
posúdenie návrhu úpravy študijného programu zamestnancom agentúry.
Návrh zloženia pracovnej skupiny predkladá zamestnanec agentúry v
primeranom súlade so Zásadami na zápis do zoznamu posudzovateľov,
vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných skupín výkonnej rady
agentúry.
3. Výkonná rada schváli návrh pracovnej skupiny, ak nepostačuje posúdenie
zamestnancom agentúry. Zloženie pracovnej skupiny môže výkonná rada schváliť aj
mimo zasadnutia formou hlasovania per rollam.
4. Výkonná rada prerokuje návrh úpravy študijného programu spolu s príslušnými
podkladmi vypracovanými zamestnancom agentúry alebo pracovnou skupinou a
rozhodne
a. podľa § 27 ods. 6 alebo 7 zákona o zabezpečovaní kvality ak ide
o pozastavený študijný program alebo
b. o udelení alebo neudelení súhlasu s úpravou študijného programu podľa § 30
ods. 9 zákona o zabezpečovaní kvality ak ide o študijný program pred
posúdením súladu.
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Článok 4
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1. Týmto vnútorným predpisom sa zrušuje vnútorný predpis č. 1/2020 zo dňa 23. januára
2020.
2. Tento vnútorný predpis bol schválený na zasadnutí výkonnej rady dňa 17. decembra
2020 a nadobúda účinnosť jeho schválením.

V Bratislave dňa 17. decembra 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
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