
Zoznam právnických osôb, ktorých hodnotiace správy na účely posúdenia 

súladu vnútorného systému a jeho implementácie so štandardmi pre vnútorný 

systém (ďalej len „posúdenie vnútorného systému“) agentúra automaticky 

uznáva:  

 

ZOZNAM JE OTVORENÝ.  

Počet právnických osôb v zozname: 0 

Tento zoznam podľa § 4 ods. 2 písm. c) bodu 2 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality 

vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o zabezpečovaní kvality“) vedie Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo 

(ďalej len „agentúra“). Agentúra pri vedení tohto zoznamu postupuje podľa zákona 

o zabezpečovaní kvality a prihliada aj na Kľúčové odporúčania pre cezhraničné 

zabezpečovania kvality Európskeho registra zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania (EQAR)1 (ďalej len „odporúčania EQAR“). 

Do zoznamu je možné zaradiť právnickú osobu, ktorá je zapísaná v Európskom registri 

zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania (European Quality Assurance Register for 

Higher Education) alebo je členom Európskej asociácie pre zabezpečovanie kvality 

vysokoškolského vzdelávania (European Association for Quality Assurance in Higher 

Education) a zároveň je v zmysle odporúčaní EQAR vhodná na realizáciu externého 

zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania pri rešpektovaní  najmä požiadaviek 

zákona o zabezpečovaní kvality vo vzťahu k následnému prijímaniu príslušných rozhodnutí 

národným regulátorom, ktorým je agentúra.  

 

Ak vysoká škola zvažuje požiadať o vypracovanie hodnotiacej správy na účely povinného 

posúdenia súladu vnútorného systému a jeho implementácie so štandardmi pre vnútorný 

systém právnickú osobu, ktorá nie je zaradená do zoznamu, odporúčame kontaktovať 

agentúru.  

  

 
1 Key Considerations for Cross-Border Quality Assurance in the European Higher Education Area.  

https://www.eqar.eu/assets/uploads/2018/04/key-considerations-for-cross-border-quality-assurance-in-the-ehea.pdf
https://www.eqar.eu/assets/uploads/2018/04/key-considerations-for-cross-border-quality-assurance-in-the-ehea.pdf
https://www.eqar.eu/assets/uploads/2018/04/key-considerations-for-cross-border-quality-assurance-in-the-ehea.pdf
https://www.eqar.eu/assets/uploads/2018/04/key-considerations-for-cross-border-quality-assurance-in-the-ehea.pdf


Predpokladom automatického uznania hodnotiacej správy právnickej osoby zo zoznamu je 

splnenie požiadaviek zákona o zabezpečovaní kvality a ďalších súvisiacich predpisov:  

a) hodnotiaca správa v súlade s § 21 ods. 5 zákona o zabezpečovaní kvality vychádza z 

expertného posúdenia podkladov, informácií získaných návštevou vysokej školy, 

dostupných údajov a konzultácií so zainteresovanými osobami, 

b) v hodnotiacej správe sú v súlade s § 21 ods. 5 zákona o zabezpečovaní kvality uvedené 

skutočnosti, ktoré boli podkladom pre jej závery, 

c) v hodnotiacej správe je v súlade s § 21 ods. 5 zákona o zabezpečovaní kvality uvedený 

postup vyhodnocovania týchto podkladov, 

d) v hodnotiacej správe je v súlade s § 21 ods. 5 zákona o zabezpečovaní kvality 

vyhodnotená miera plnenia jednotlivých Štandardov pre vnútorný systém 

zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania  (ďalej len „štandardy pre 

vnútorný systém“), pričom pri tomto vyhodnotení sa v zmysle § 24 ods. 9 zákona 

o zabezpečovaní kvality prihliada na plnenie Štandardov pre študijný program  a ak má 

vysoká škola udelenú akreditáciu habilitačného konania alebo akreditáciu 

inauguračného konania prihliada sa aj na plnenie Štandardov pre habilitačné konanie 

a inauguračné konanie ,  

e) v hodnotiacej správe sú v súlade s § 21 ods. 5 zákona o zabezpečovaní kvality uvedené 

zistené nedostatky, 

f) v hodnotiacej správe sú v súlade s § 21 ods. 5 zákona o zabezpečovaní kvality uvedené 

odporúčania pre vysokú školu (účastníka konania), 

g) v hodnotiacej správe je v súlade s § 21 ods. 5 a § 25 ods. 1 zákona o zabezpečovaní 

kvality uvedený návrh rozhodnutia, v ktorom je uvedené či vnútorný systém a jeho 

implementácia je alebo nie je v súlade so štandardmi pre vnútorný systém a sú v ňom 

uvedené študijné odbory (podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky 

v platnom znení)  a stupne, v ktorých je vysoká škola oprávnená vytvárať, uskutočňovať 

a upravovať študijné programy; pričom v prípade ak je v návrhu rozhodnutia 

konštatovaný nesúlad vnútorného systému a jeho implementácie so štandardmi pre 

vnútorný systém je v hodnotiacej správe uvedený návrh opravných opatrení podľa § 

25 ods. 2 zákona o zabezpečovaní kvality , ktoré majú byť uložené vysokej škole  (§ 26  

a nasl. zákona o zabezpečovaní kvality), 

h) v hodnotiacej správe sú v súlade s § 21 ods. 5 o zabezpečovaní kvality uvedené mená 

a priezviská osôb, ktoré hodnotiacu správu vypracovali, 

i) hodnotiaca správa je v súlade s § 24 ods. 6 zákona o zabezpečovaní kvality doručená v 

lehote určenej agentúrou po dohode s vysokou školou a príslušnou právnickou osobou, 

j) hodnotiaca správa je agentúre doručená v slovenskom jazyku. 

https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Standardy-pre-vnutorny-system-zabezpecovania-kvality-2.pdf
https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Standardy-pre-vnutorny-system-zabezpecovania-kvality-2.pdf
https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Standardy-pre-studijny-program-2.pdf
https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Standardy-pre-habilitacne-konanie-a-inauguracne-konanie-1-1.pdf
https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Standardy-pre-habilitacne-konanie-a-inauguracne-konanie-1-1.pdf

