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Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) rozhodla v prvých 81 
akreditačných konaniach. Agentúra posudzovala tzv. správy o prijatých opatreniach vysokých škôl na 
odstránenie nedostatkov zistených ešte pôvodnou Akreditačnou komisiou, poradným orgánom vlády 
SR. Zistenia ukladali niektorým vysokým školám predložiť správu Ministerstvu školstva, vedy výskumu 
a športu SR, ktoré požiadalo agentúru o ich posúdenie v zmysle prechodných ustanovení zákona 
o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.  
 
Agentúra rozhodla vo vzťahu k 168 študijným programom a k 21 právam vysokých škôl 
uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie. Pri tomto posudzovaní boli použité nové 
postupy v súlade s teraz platnými zákonmi, avšak vysoké školy boli posudzované podľa pôvodných 
predpisov účinných do 31. októbra 2018. Tými boli nielen akreditačné kritériá vydané ako nariadenie 
vládz SR, ale aj znenia zákonov a ďalších noriem.  
 
Pri posudzovaní opatrení týkajúcich sa študijných programoch agentúra pozastavila 20 študijných 
programov pre nesplnenie akreditačných kritérií. Súčasne uložila vysokým školám 12 mesačnú lehotu 
na ich úpravu tak, aby po nej mali predpoklady spĺňať už nové akreditačné požiadavky - štandardy.  
 
Pozastavenie študijného programu po novom znamená, že vysoká škola má právo uskutočňovať 
študijný program naďalej, avšak nesmie uskutočňovať štátne záverečné skúšky a udeľovať tituly. 
Študenti sa teda nemusia obávať, že by nedoštudovali, vysoké školy majú takmer rok na nápravu. Pri 
zvyšných 148 študijných programoch agentúra udelila akreditácie bez časového obmedzenia. 
Povinnosť vysokých škôl zosúladiť aj tieto študijné programy s novými štandardami do dvoch rokov 
však ostáva zachovaná. 
 
Pri právach uskutočňovať habilitačné a inauguračné konania, z celkového počtu 21 posudzovaných 
správ agentúra v piatich prípadoch vysokým školám tieto práva odňala. To znamená, že tieto 
pracoviská už nemôžu uskutočňovať habilitačné a inauguračné konania a všetky začaté konania sa 
zastavujú. 
 
Väčšina vysokých škôl teda kritériá splnila. Vo všeobecnosti boli predmetom týchto posudzovaní 
najmä úpravy v personálnom garantovaní študijných programov a práv uskutočňovať habilitačné a 
inauguračné konania. Najčastejším dôvodom bol vysoký vek pôvodného garanta.  
 
Najčastejšími pochybeniami vysokých škôl boli skutočnosti, že novo navrhovaní garanti neboli 
odborníci presne v odbore študijného programu, resp. tieto neboli deklarované ako príbuzné 
v sústave študijných odborov podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018. Druhou skupinou 
nedostatkov bola nízka možnosť skutočnej angažovanosti na pracovisku vysokej školy pre plný 
pracovný úväzok alebo pre vedúcu pozíciu na zahraničnej inštitúcii. Takýto súbeh zamestnaní 
a garantovania nebol podľa kritérií prípustný. Treťou oblasťou bola nedostatočná vedecká tvorivá 
činnosť garanta, respektíve nedostatočné medzinárodné uznanie výsledkov jeho tvorivej činnosti.  
 
Od 1. 9. 2020 sú účinné nové akreditačné štandardy, preto sa predpokladá, že ďalšie konania budú 
podliehať novým pravidlám.  
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