ROBERT REDHAMMER
predseda výkonnej rady

Všetkým rektorkám a rektorom
vysokých škôl v SR

V Bratislave, dňa 9. novembra 2020

Vážené panie rektorky, vážení páni rektori,

dovoľte mi informovať Vás o prijatí novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov Národnou radou Slovenskej republiky, ktorou sa v niektorých bodoch
novelizoval aj zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.
Jednou z podstatných zmien, ktorú priniesla táto novela, je úprava termínu uvedeného v prechodnom
ustanovení § 36 ods. 2 zákona o zabezpečovaní kvality, podľa ktorého Slovenská akreditačná agentúra pre
vysoké školstvo neodmietne žiadosť vysokej školy o udelenie akreditácie študijného programu z dôvodu
podľa § 30 ods. 5 písm. a) zákona o zabezpečovaní kvality, ak v príslušnom v odbore a stupni už mala
oprávnenia uskutočňovať študijné programy k 31. októbru 2018. Tento termín sa posúva z 31. decembra
2020 na 31. marec 2021. Úpravou termínu sa poskytuje vysokým školám viac času na podávanie žiadostí
o udelenie akreditácie študijného programu, a tým aj na rozumné prehodnotenie ponúkanej skladby
študijných programov.
Ďalšou zmenou je, že sa umožňuje vysokým školám podať žiadosť o udelenie akreditácie spoločného
študijného programu do konca roku 2024, ak vysoká škola v príslušnom študijnom odbore a stupni
uskutočňuje študijný program, ktorý nie je spoločným študijným programom. Týmto sa vychádza v ústrety
najmä otváraniu sa vysokých škôl, ktoré vedia získať aj medzinárodnú akceptáciu a ponúknuť spoločný
študijný program už v tomto prechodnom období.
Novelou sa posúva aj termín, dokedy musia vysoké školy požiadať o posúdenie ich vnútorného systému
z konca roka 2024 na koniec roka 2022. Dovolím si upozorniť, že pre vysoké školy stále platia zákonné
ustanovenia a vlastné vnútorné predpisy; to sa týka aj podmienok, za ktorých získali predchádzajúce
akreditácie až do ich oznámenia agentúre, že zosúladili svoj vnútorný systém zo zákonom a štandardami
podľa § 37 ods. 1 prvej vety zákona o zabezpečovaní kvality.
Presné znenie zmien bude známe až po ich uverejnení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Týmto si
zároveň dovoľujem opätovne ponúknuť Vašim vysokým školám možnosť konzultácií s agentúrou, a to aj
opakovane. Doposiaľ ich využila približne len polovica všetkých vysokých škôl na Slovensku.

S úctou a prianím pevného zdravia
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