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Úvod  
Tento návod je určený osobám žiadateľa oprávneným podávať žiadosti o posúdenie súladu vnútorného systému 

vysokej školy podľa §24 zákona č. 269/2018 Z.z. v informačnom systéme Slovenskej akreditačnej agentúry pre 

vysoké školstvo (ďalej aj „IS SAAVŠ“).  

1. Prihlásenie sa do informačného systému  

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 oprávnenej osoby poverenej vstupovať v mene vysokej školy do IS SAAVŠ a podávať žiadosti.  

Agentúra zašle oprávnenej osobe prístupové údaje do IS SAAVŠ e-mailom.  

E-mail má takúto podobu:  

From: notifikacia@is.saavs.sk  
Sent: Wednesday, February 12, 2020 8:36 PM  
To: emailová adresa  
Subject: Aktivácia vášho účtu Informačný systém SAAVŠ  
Informácie o vašom účte:  
• Prihlasovacie meno:  
• Heslo:  
Prihlásenie: https://is.saavs.sk/login 
 

Upozornenie: S prístupovými údajmi môže disponovať len oprávnená osoba, ktorej boli prístupové údaje 

pridelené. Informácie o účte nie je prípustné poskytnúť inej osobe.  

Oprávnená osoba klikne na uvedený odkaz https://is.saavs.sk/login a prihlási sa zaslaným prihlasovacím 

menom a heslom do IS SAAVŠ. 

mailto:ziadosti@saavs.sk
https://is.saavs.sk/login
https://is.saavs.sk/login
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2. Vytvorenie žiadosti  

Oprávnená osoba podáva 
žiadosť o posúdenie súladu 
vnútorného systému v module  
Podávanie žiadosti.  
 
Modul Podávanie žiadosti 
obsahuje: 
Prehľad – obsahuje stručný 
návod na vytvorenie žiadosti.  
Aktivita – denník úkonov 
oprávnenej osoby v IS SAAVS.   
Zoznam - zoznam 
rozpracovaných, 
pripravovaných a podaných 
žiadostí oprávnenej osoby.  
Vytvoriť nové – prístup 
k formulárom žiadostí. 
 
Pre prístup k formulárom 
žiadostí, po vstupe do modulu 
Podávanie žiadostí, je potrebné 
kliknúť na ponuku „Vytvoriť 
nové“.  

 
 

Postup podávania žiadosti:  
 
Krok 1: V poli „Typ“ vybrať 
hodnotu Žiadosť o posúdenie 
VSZK.  
Krok 2: Vybrať hodnotu v poli 
„Názov vysokej školy“.  
Krok 3: Vytvoriť žiadosť.  
 
Vytvorenie žiadosti môže 
trvať niekoľko minúť.  
IS SAAVS generuje predlohu 
prílohy č. 1 a prílohu č. 2 
vnútornej hodnotiacej správy 
o implementácii vnútorného 
systému (ďalej VHSVS). 
 
Pozri Príručku na spracovanie 
vnútornej hodnotiacej správy 
o implementácii vnútorného 
systému vysokej školy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

https://saavs.sk/wp-content/uploads/2022/05/Prirucka-pre-spracovanie-VHSVS_V2kor.docx
https://saavs.sk/wp-content/uploads/2022/05/Prirucka-pre-spracovanie-VHSVS_V2kor.docx
https://saavs.sk/wp-content/uploads/2022/05/Prirucka-pre-spracovanie-VHSVS_V2kor.docx
https://saavs.sk/wp-content/uploads/2022/05/Prirucka-pre-spracovanie-VHSVS_V2kor.docx
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3. Editácia žiadosti  

 
Krok 4: Po vytvorení žiadosti  
IS SAAVS ponúkne VŠ vzor  
prílohy č. 1 VHSVS s údajmi 
z registra ŠP. Po stiahnutí 
tlačiva VŠ doplní 
k jednotlivých ŠP ďalšie 
údaje v súlade s inštrukciami 
v prílohe č. 1 príručky na 
spracovanie VHSVS.  
 
Krok 5: Do termínu 
sprístupnenia  nového 
registra HK a IK MŠVVaŠ SR 
(očakávaný termín 
september 2022) IS SAAVS 
generuje tabuľku prílohy č. 2 
VHSVS bez údajov registra. 
Žiadateľ doplní všetky stĺpce 
prílohy v súlade 
akreditovanými konaniami.  

Krok 6: Žiadosť je možné 
ďalej upravovať a prílohy 
vkladať v editačnom móde 
žiadosti (Editovať žiadosť).  

 

 

 

Príloha č. 1 VHSVS – Zoznam 
študijných programov.  
Vysoká škola môže prílohu č. 
1 generovať vo vlastnom 
informačnom systéme podľa  
prílohy č. 1 príručky na 
spracovanie VHSVS. 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 2 VHSVS  - Zoznam 
habilitačných konaní 
a inauguračných konaní. 
Vysoká škola môže prílohu č. 
2 generovať vo vlastnom 
informačnom systéme podľa 
prílohy č. 2 príručky na 
spracovanie VHSVS.  
 
 
 

 

4 

5 
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https://saavs.sk/wp-content/uploads/2022/05/Prirucka-pre-spracovanie-VHSVS_V2kor.docx
https://saavs.sk/wp-content/uploads/2022/05/Prirucka-pre-spracovanie-VHSVS_V2kor.docx
https://saavs.sk/wp-content/uploads/2022/05/Prirucka-pre-spracovanie-VHSVS_V2kor.docx
https://saavs.sk/wp-content/uploads/2022/05/Prirucka-pre-spracovanie-VHSVS_V2kor.docx
https://saavs.sk/wp-content/uploads/2022/05/Prirucka-pre-spracovanie-VHSVS_V2kor.docx
https://saavs.sk/wp-content/uploads/2022/05/Prirucka-pre-spracovanie-VHSVS_V2kor.docx
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Krok 7: Vloženie príloh 
žiadosti.  
VŠ k žiadosti v IS SAAVS 
v prikladá: 

- Vnútorný systém VŠ (vo 
formáte zip), 
- Vnútorný systém VŠ v angl. 
jazyku (vo formáte zip), 
- Vnútornú hodnotiacu 
správu o implementácii VS VŠ 
(docx, pdf),  
- Vnútornú hodnotiacu 
správu o implementácii VS VŠ 
v ang. jazyku (docx, pdf), 
- Prílohu 1 Vnútornej 
hodnotiacej správy o 
implementácii VS VŠ – 
Študijné programy (vo 
formáte xlsx), 
- Prílohu 2 Vnútornej 
hodnotiacej správy o 
implementácii VS VŠ – 
Habilitačné a inauguračné 
konania (xlsx) 
- Prílohu 3 Vnútornej 
hodnotiacej správy o 
implementácii VS VŠ – 
Ukazovatele vnútorného 
systému (docx, xlsx, pdf) 
- Ďalšie prílohy Vnútornej 
hodnotiacej správy o 
implementácii vnútorného 
systému vysokej školy (zip) 
- Ďalšie doplňujúce 
informácie žiadosti. 
 

 

Usmernenia k obsahu žiadosti SAAVS a príloh žiadosti:  
https://saavs.sk/sk/ziadost-o-posudenie-suladu-vnutorneho-systemu-zabezpecovania-kvality-podla-%c2%a7-24-zakona-c-
269-2018-z-z-2/   
 

Po každej úprave žiadosti je potrebné zmeny žiadosti potvrdiť tlačidlom „Potvrdiť“ v dolnej časti formulára.  
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4. Validácia žiadosti  
 

Krok 7: Vysoká škola je 

zodpovedná za správnosť 

žiadosti a príloh žiadosti.  

IS SAAVS umožňuje kontrolu 
formálnej správnosti príloh č. 1 
a č. 2 VHSVS v nástroji 
Validátor.  
Nástroj Validátor je možné 
použiť po potvrdení zmien 
žiadosti aj opakovane.  
Validácia môže trvať niekoľko 
minúť v závislosti od rozsahu 
vnútorného systému VŠ (počtu 
študijných programov a HK 
a IK).  
Po ukončení procesu validácie 
IS SAAVS zašle užívateľovi 
notifikáciu o ukončení 
a výsledku validácie.  
 
V závislosti od výsledku 
validácie je možné prílohy 
žiadosti upravovať (vyhodiť a 
znova nahrať) pokiaľ je žiadosť 
v stave "Rozpracovaná" (teda 
pokiaľ nie je vykonaná 
operácia  „Uzavrieť žiadosť“). 

 

4.1. Priebeh a obsah validácie  

Po spustení validácie IS oznámi: „Validácia bola naplánovaná. Po vykonaní validácie bude odoslaná 
notifikácia.“ Následne prebieha validácia na pozadí.  
Keď validácia skonči, pridá sa k žiadosti poznámka s protokolom o validácii (v časti história žiadosti) a IS pošle 
používateľovi notifikáciu na používateľský e-mail.  
 
1. IS SAAVS skontroluje, či sú prílohy priložené k žiadosti a či sú v správnom formáte (xlsx).  

2. IS SAAVS skontroluje formálnu správnosť prílohy 1 žiadosti: 

A/  Skontroluje sa, či sú v zozname len riadky s uvedeným kódom ŠP.  
Ak nie, vypíše sa chyba: „V zozname je NNN riadkov bez kódu“. 

B/  Skontroluje sa, či sú údaje v jednotlivých stĺpcoch v správnej podobe. Ak je pri niektorom ŠP problém, 
vypíše sa chyba: „ŠP je neplatný: KOD......“ a nasleduje detailnejší popis problému s identifikáciou 
stĺpca: 

 

STLPEC:  nie je uvedené Ak chýba údaj v stĺpci. 

STLPEC: 'HODNOTA' nie je číslo  Kontroluje sa v stĺpcoch, kde údaj má byť číslo.  

STLPEC: 'HODNOTA' nie je regzam url Url odkaz má smerovať na stránku osoby v 
tvare a končiť ID číslom osoby  
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/NNNNN,  
napr. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/494) 

7 7 
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STLPEC: 'HODNOTA' nie je url Napr. v bunke je vložený len text, nie url adresa, teda 
https://www.domena.sk/......./názov súboru.prípona.  
Alebo je vložená rovnaká adresa v každej bunke.  

STLPEC: 'HODNOTA' nie je funkčná url  Čiže sa súbor sa nedá stiahnuť.  

STLPEC: 'HODNOTA' nie je 'pdf, docx, 
xlsx, html'  

Súbor je v nepovolenom formáte.  

STLPEC: 'HODNOTA' súbor je príliš veľký  
 

Viac ako 10MB.  

 
Ak je viac ako 10 zlých riadkov, ďalej sa v kontrole nepokračuje a vypíše sa chyba: „Bolo zistených viac 
ako 10 neplatných ŠP. Validácia bola predčasne ukončená.“ Po oprave prílohy je možné validáciu 
opakovane spustiť.  

C/ Skontroluje sa, či sú v prílohe 1 uvedené ŠP, ktoré sú aktuálne v registri študijných programov.  Ak je 
v prílohe uvedený aj iný program (navyše) validátor vypíše chybu: „ŠP je navyše: KOD...“ 
Ak nejaký program chýba validátor vypíše chybu: „ŠP chýba: KOD...“ 

D/ Porovnajú sa údaje v zozname s údajmi v registri (podľa kódu SP). Ak sa nájde odlišnosť, vypíše sa chyba 
„ŠP sa líši: KOD....“ a nasleduje zoznam údajov, ktoré sa líšia:  

STLPEC: 'HODNOTA' != 'HODNOTA Z REGISTRA' 

Ak je viac ako 10 rozdielnych riadkov, ďalej sa v kontrole nepokračuje a vypíše sa chyba: 
„Bolo zistených viac ako 10 rozdielnych ŠP. Validácia bola predčasne ukončená.“ Po oprave prílohy je 
možné validáciu opakovane spustiť.  

E/  Ak počas validácie neboli zistene chyby, vypíše sa: „Validácia 'IX.21. Príloha 1 Vnútornej HS' prebehla 
bez chýb“.   

 
3. Do termínu sprístupnenia nového registra HK a IK MŠVVaŠ SR (očakávaný termín september 2022) validátor 

overuje len skutočnosť, či je príloha č. 2 vložená do IS SAAVS. Jej formálnu správnosť overí žiadateľ 

porovnaním s informáciami na portáli VŠ (https://www.portalvs.sk/sk/hai).   
 

Žiadateľ je zodpovedný za úplnosť a správnosť žiadosti. Po odstránení chýb v prílohách je možné  

v editačnom móde žiadosti pôvodný súbor odstrániť (prostredníctvom ikony „koša“  veľa nahraného 
súboru vpravo) a nahrať opravený súbor. Opätovne je možné použiť Validátor na overenie správnosti.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.domena.sk/......./názov%20súboru.prípona
https://www.portalvs.sk/sk/hai
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5. Uzatvorenie a podanie žiadosti  
 

Krok 8: Po ukončení 

editácie žiadateľ žiadosť 

uzatvorí  (prepnutie do 

stavu „Uzavrieť žiadosť“).  

Uzatvorenie je možné ak 

žiadateľ do IS SAAVS 

vložil všetky prílohy 

žiadosti v povolenom 

formáte.  

 

     
 
 
 
 
Po uzatvorení žiadosti, 

nie je žiadosť možné 

ďalej editovať. Ak  

žiadateľ zistí nedostatky, 

môže žiadosť skopírovať 

a pokračovať v úprave 

novej žiadosti.  Pôvodnú 

žiadosť môže zahodiť.  

 

 

 

 

 

Krok 9: Po uzatvorení 

žiadosti VŠ podá žiadosť 

(„Podať žiadosť).  

 
Krok 10: IS SAAVS 
vygeneruje text žiadosti 
(pdf), ktorú vysoká škola 
podáva cez e-schránku 
podpísanú 
elektronickým podpisom 
štatutárneho orgánu.  
 
 

 

 

Žiadateľovi bude následne doručené oznámenie o výške poplatku v súlade so Sadzobníkom poplatkov. 

Oznámenie o poplatku môže byť doručené v priebehu niekoľkých dní, v závislosti od úplnosti a rozsahu žiadosti.  
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