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V Bratislave dňa 18. februára 2021  



                      Zmeny a doplnenia Metodiky na vyhodnocovanie štandardov 
zo dňa 18. februára 2021 

 
Zmeny a doplnenia metodiky na vyhodnocovanie štandardov  

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo    

zo dňa 17. septembra 2020 

 

Čl. I 

Metodika na vyhodnocovanie štandardov zo dňa 17. septembra 2020 sa mení a dopĺňa takto:  

1. V čl. 13 ods. 2 sa opravuje číslovanie chyba v písaní (číslovanie „SP 2.5.2.“).  

 

2. V čl. 13 ods. 6 sa na konci SP 6.5.2. dopĺňa poznámka pod čiarou č. 18 v tomto znení: 

„Školiteľmi dizertačných prác môžu byť aj vedeckí pracovníci vysokých škôl a iných 

výskumných inštitúcií, ktorí získali vedecký kvalifikačný stupeň VKS IIa alebo VKS I v súlade s 

vyhláškou č. 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení tvorivej spôsobilosti 

vedeckých pracovníkov“.  

 

3. V čl. 14 ods. 6 sa na konci HI 6.2.1. dopĺňa poznámka pod čiarou č. 28 v tomto znení: 

„Splnenie podmienky vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa nie je kvalifikačným 

predpokladom na obsadenie funkcie docenta alebo profesora v prípade osoby, ktorej bol 

udelený umelecko-pedagogický titul „docent“ alebo umelecko-pedagogický titul „profesor“ a 

ktorá obsadila funkciu docenta alebo funkciu profesora pred dňom nadobudnutia účinnosti 

Štandardov pre habilitačné konanie a inauguračné konanie“. 

 

4. V čl. 21 ods. 3 sa dopĺňa poznámka pod čiarou č. 37 v tomto znení: „Jednu a tú istú osobu je 

teda možné zaradiť najviac do troch oblastí posudzovania vymedzených študijným 

programom na rôznych stupňoch vzdelávania. Tieto oblasti posudzovania tvoria rámec 

jedného hodnotenia tvorivej činnosti podľa čl. 7 ods. 2 písm. e) Štandardov pre študijný 

program. Tým nie sú dotknuté možnosti vyplývajúce z uplatnenia súbehov prípadov podľa čl. 

22 ods. 7 písm. b-h) tejto metodiky“. 

 

5. V čl. 22 ods. 7 písm. a) sa dopĺňa poznámka pod čiarou č. 39 v tomto znení: „Ak si vysoká 

škola vymedzí oblasť posudzovania tak, že si uplatňuje tento prípad súbehu, potom táto 

oblasť posudzovania tvorí rámec jedného hodnotenia tvorivej činnosti podľa čl. 7 ods. 2 písm. 

e) Štandardov pre študijný program“. 

 

Čl. II 

Táto zmena a doplnenie metodiky bola schválená výkonnou radou dňa 18. februára 2021 a nadobúda 

účinnosť dňom jej schválenia.  

 

  


