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Zosúlaďovanie VSZK

Zosúlaďovanie ŠP a HIK

Schvaľovanie ŠP

Zrušenie neperspektívnych študijných programov a HIK

Oznámenie súladu VSZK

Žiadosť o zmenu údajov št. programu

Podanie žiadosti o posúdenie súladu VSZK

Akreditácia št. programov podľ §30 v inom odbore

Akreditácia št. programov podľ §30 spoločných ŠP

Zosúladiť vnút.predpisy s predpismi učinnými od 24.4.2022

Časový rámec

Štandardy 1.9.2020 
1.9.2022

31.8.2023

143 dní 

31.12.2022
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Novela zákona č. 131/2002 Z. z. 

Účinnosť novely od 25. apríla 2022.

Vysoké školy zosúladia do 31. augusta 2023 svoje vnútorné predpisy a vnútorné predpisy 

fakúlt s predpismi účinnými od 25. apríla 2022. 

Tým nie je dotknutá lehota na zosúladenie vnútorného systému podľa osobitného 

predpisu. 
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Časový rámec – poznámky k prebiehajúcim úkonom

1. Rušenie št. programov  - do registra ŠP zapisuje škola. SAAVS oznamuje len ak sa 
jedná o rušenie programu s povinnosťou predložiť návrh úpravy podľa § 27 zákona č. 
269/2018 Z.z.

2. Rušenie HIK podľa § 32a. Postačuje ak VŠ požiada prostredníctvom e-schránky. V 
žiadosti uve údaje o HIK podľa registra na portáli VŠ. 

3. Žiadosti o predchádzajúcu úpravu ŠP podľa § 30  – len nové št. programy.  

4. Žiadosť o zmenu údajov o študijnom programe podľa § 39 ods.2 zákona č. 
269/2018 Z. z. ak súvisí so zosúlaďovaním so štandardmi: 

• zmenu študijného odboru v súvislosti s transformáciou sústavy študijných odborov,

• zmenu miesta poskytovania študijného programu z miesta v inom sídle ako je sídlo vysokej školy alebo
fakulty,

• zmenu názvu vysokej školy alebo fakulty, na ktorej sa študijný program uskutočňuje,

• zmenu názvu študijného programu, ak nový názov lepšie vystihuje obsah vzdelávania.
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Podávanie žiadosti o posúdenie súladu vnútorného systému 
zabezpečovania kvality podľa § 24 zákona č. 269/2018 Z. z. 

Vysoká škola podáva žiadosť o posúdenie súladu vnútorného 
systému zabezpečovania kvality podľa § 24 zákona č. 269/2018 
Z. z. v informačnom systéme agentúry (https://is.saavs.sk/).

Ak vysoká škola nemá prístup do informačného 

systému agentúry, požiada o vytvorenie prístupu 

prostredníctvom adresy ziadosti@saavs.sk, pričom 

agentúre oznámi meno, priezvisko, e-mailovú 

adresu a telefonický kontakt osoby poverenej 

vstupovať v mene vysokej školy do IS SAAVŠ a 

podávať žiadosti.

https://is.saavs.sk/
mailto:ziadosti@saavs.sk


www.saavs.sk 6

Žiadosť o posúdenie súladu vnútorného systému zabezpečovania 
kvality podľa § 24 zákona č. 269/2018 Z. z. 

Testovacia škola

Testovacia škola

VŠ po založení žiadosti môže 
do IS SAAVS voľne vkladať 
prílohy žiadosti až do 
uzatvorenia žiadosti. 

Po uzatvorení žiadosti IS 
SAAVS skontroluje 
kompletnosť žiadosti a príloh 
voči obsahu registra ŠP a HIK 
portalvs.sk a upozorní 
žiadateľa na nedostatky. 
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Žiadosť o posúdenie súladu vnútorného systému zabezpečovania 
kvality podľa § 24 zákona č. 269/2018 Z. z. 

Informačný systém agentúry po podaní žiadosti vygeneruje formulár žiadosti, ktorý 
vysoká škola po podpise štatutárom zasiela agentúre prostredníctvom e-schránky.

Konanie agentúry sa začína na základe žiadosti dňom doručenia úplnej žiadosti 
vrátane úhrady poplatku. 

Informáciu o úhrade poplatku podľa sadzobníka poplatkov vysoká škola získava a 
potvrdzuje v informačnom systéme agentúry po odoslaní žiadosti.

Otázky týkajúce sa podávania žiadostí a úhrady poplatkov za úkony agentúry je 
možné zasielať agentúre na emailovú adresu ziadosti@saavs.sk

mailto:ziadosti@saavs.sk
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Predloha/vzor 
žiadosti

 

ID žiadosti - systém 

Typ žiadosti:  

ŽIADOSŤ O POSÚDENIE SÚLADU VNÚTORNÉHO SYSTÉMU 
ZABEZPEČOVANIA KVALITY  
podľa § 24 zákona č. 269/2018 Z. z. v účinnom znení 

 

 
I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA 

1. Názov vysokej školy  Výber zo zoznamu 

I.2. Sídlo vysokej školy  % automaticky z registra VŠ% 

I.3. IČO vysokej školy  % automaticky z registra VŠ% 

 
Vysoká škola žiada o posúdenie súladu vnútorného systému zabezpečovania kvality podľa § 24 zákona č. 269/2018 Z. z. a vyhlasuje, že v 
prílohách žiadosti uviedla pravdivé informácie na posúdenie žiadosti.  
Vysoká škola poskytne agentúre prístup k dôkazom súladu so štandardmi, ktoré uviedla vo vnútornej hodnotiacej správe o implementácii 
vnútorného systému vysokej školy a v ostatných prílohách žiadosti.   
Vysoká škola sa zaväzuje uhradiť poplatky podľa Sadzobníka poplatkov za úkony Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.  
 
 
Žiadosť podpisuje štatutárny orgán vysokej školy a podáva sa elektronicky. 
 
 
K žiadosti vysoká škola prikladá:  
IX.1. Vnútorný systém vysokej školy (zip) 
IX.1. Vnútorný systém vysokej školy v anglickom jazyku (zip)   
IX.2. Vnútorná hodnotiaca správa o implementácii vnútorného systému vysokej školy (docx, pdf) 
IX.2. Vnútorná hodnotiaca správa o implementácii vnútorného systému vysokej školy v anglickom jazyku (docx, pdf) 
IX.2.1. Príloha 1 Vnútornej hodnotiacej správy o implementácii vnútorného systému vysokej školy – Študijné programy (xlsx)  
IX.2.2. Príloha 2 Vnútornej hodnotiacej správy o implementácii vnútorného systému vysokej školy – Habilitačné a inauguračné konania 
(xlsx) 
IX.2.3. Príloha 3 Vnútornej hodnotiacej správy o implementácii vnútorného systému vysokej školy – Ukazovatele vnútorného systému 
(docx, xlsx, pdf) 
IX.2.4. Ďalšie prílohy Vnútornej hodnotiacej správy o implementácii vnútorného systému vysokej školy (zip) 
IX.11. Ďalšie doplňujúce informácie žiadosti  

 

Zoznam príloh:   

% automaticky súpis žiadosti % 

 
 



www.saavs.sk 9

Usmernenie k žiadosti 

Usmernenie na webovej stránke 
SAAVS v časti 
https://saavs.sk/sk/ziadosti/

v súlade s ods.2 pís. h) §4 
zákona č. 269/2018 Z.z. 

https://saavs.sk/sk/ziadosti/
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Vysoká škola v IS SAAVS k žiadosti priloží:

1. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 
Vysoká škola priloží základný predpis, alebo súbor základných predpisov vnútorného 
systému zabezpečovania kvality vysokej školy v zmysle §15 pís. b) zákona č. 131/2002 Z. 
z. v slovenskom a anglickom jazyku.

2. Vnútornú hodnotiacu správu o implementácii vnútorného systému 
Vysoká škola priloží vnútornú hodnotiacu správu o implementácii vnútorného systému 
v zmysle § 24 ods. 4 pís. b) zákona č. 269/2018 Z. z. v slovenskom a anglickom jazyku. 
Príručka na spracovanie vnútornej hodnotiacej správy o implementácii vnútorného 
systému vysokej školy

Prílohy žiadosti o posúdenie súladu vnútorného systému 
zabezpečovania kvality podľa § 24 zákona č. 269/2018 Z. z. 
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Príloha 2 žiadosti - Vnútorná hodnotiaca správa o implementácii 
vnútorného systému

Príručka na spracovanie 
vnútornej hodnotiacej správy 
o implementácii vnútorného 
systému vysokej školy 

- obsahuje odporúčanú 
štruktúru VHSVS a návody, 
ako postupovať pri jej 
spracovaní. 
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Vnútorná hodnotiaca správa o implementácii vnútorného systému

„Jej úlohou je poskytnúť pracovnej skupine agentúry a 
verejnosti dostatočné uistenie, že VŠ zabezpečuje a zlepšuje 
kvalitu poskytovaného vzdelávania v súlade so štandardmi“. 

Samohodnotenie = reflexia implementácie štandardov vo VS. 

Správa nemá obsahovať dlhé pasáže opisného textu o postupoch, 

ale stručné anotácie s odkazom na dôkazy vo vnútornom systéme VŠ 

a ich hodnotenie.....

(odporúčaný rozsah je 60 až 90 strán, okrem príloh VHSVS). 
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Vnútorná hodnotiaca správa o implementácii vnútorného systému

Pri samohodnotení jednotlivých štandardov: 

1. Stručné vysvetlenie AKO implementáciou vlastného 
vnútorného systému zabezpečovania kvality dosahujete 
konzistentné plnenie štandardu. 

2. Odkaz na súvisiace politiky, štruktúry, procesy. 

3. Spôsoby monitorovania implementácie štandardu, 
vyhodnotenie ukazovateľov.

4. Kritické samohodnotenie (reflexia) plnenia štandardu a 
opatrenia na ďalšie zlepšovanie. 
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Vnútorná hodnotiaca správa o implementácii vnútorného systému
Odporúčaná osnova VHSVS  
Obsah
Potrebné registre 
1. Základné informácie o vysokej škole
2. Politiky na zabezpečovanie kvality 
3. Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov
4. Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta
5. Prijímacie konanie, priebeh štúdia, uznávanie vzdelania a 

udeľovanie akademických titulov
6. Učitelia
7. Zdroje na zabezpečenie štúdia a podporu študentov
8. Zhromažďovanie a spracovanie informácií
9. Zverejňovanie informácií
10.Priebežné monitorovanie, periodické hodnotenie a per.     

schvaľovanie ŠP 
11. Pravidelné externé zabezpečovanie kvality

Prílohy VHSVS:
1. Zoznam študijných programov
2. Zoznam habilitačných 

a inauguračných konaní
3. Systém ukazovateľov VSZK VŠ
4. Ďalšie prílohy 

VŠ prikladá aj ďalšie prílohy podľa 
vlastného uváženia vo formáte zip. 

Príručka....

https://saavs.sk/wp-content/uploads/2022/04/Prirucka-pre-spracovanie-VHSVS_V2kor.docx
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Ďakujeme za pozornosť


