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O čom je/nie je toto stretnutie
• Prediskutovanie otázok vyplývajúcich z odporúčaného postupu
zverejneného ministerstvom pre vysoké školy v súvislosti s
prípravou akademického roka 2015/2016 (po skončení komplexnej
akreditácie?)
• Dnes nediskutujeme o tom, ako má fungovať externý systém
zabezpečovania kvality, aké kritériá sa majú používať, či ako sa
majú zmeniť všeobecne záväzné právne predpisy
• Nie je možné z úrovne ministerstva sa vyjadrovať k operatívnym
otázkam, ktoré vyplývajú z informačného systému používaného
vysokou školou, vnútorných pravidiel, postupov a obvyklostí, ale je
možné vzájomne prediskutovať aj tieto otázky
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Predchádzajúce kroky
• Zverejnenie informácie k akreditácii študijných programov po 1.
januári 2013
– Najmä otázka reakreditácie / podávania správ v súvislosti so
zmenami v štandardnej dĺžke štúdia, ale aj základné
odporúčania k žiadostiam podávaným v komplexnej akreditácie
činností vysokých škôl
• Príprava a zverejnenie odporúčania k postupu po komplexnej
akreditácii
– viaceré prevažne individuálne stretnutia / dnešné stretnutie
• Požiadavka na revíziu existujúcich záznamov o priznaných právach
v študijných programoch

4

Jednotlivé prípady - filozofia
Hľadať taký prístup, aby študent mohol v rámci štandardnej dĺžky
štúdia riadne skončiť štúdium a získať vysokoškolské vzdelanie v
zodpovedajúcom študijnom odbore (v kombinácii), ak to je len trochu
možné, bez vystavovania ho neprimeranej záťaži (viac ako 60
kreditov / rok v dennej forme štúdia)
Upozorniť na aspekt prijímacieho konania, podmienok riadneho
skončenia štúdia, prípadne iné súvislosti.
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• Študijný program je súbor predmetov, ktoré pozostávajú zo
vzdelávacích činností, ktorými sú najmä prednáška, seminár,
cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce,
stáž, exkurzia, odborná prax, štátna skúška a ich kombinácie a
súbor pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie týchto
vzdelávacích činností pri zachovaní uvedených pravidiel umožňuje
získať vysokoškolské vzdelanie. (§ 51 ods. 2)
• Akreditácia študijného programu je proces, v rámci ktorého
Akreditačná komisia na žiadosť vysokej školy posúdi jej spôsobilosť
uskutočňovať študijný program. Po vyjadrení Akreditačnej komisie
podľa § 82 ods. 2 písm. a) môže minister priznať vysokej škole
právo udeľovať absolventom tohto študijného programu
zodpovedajúci akademický titul. Študijný program, pre ktorý vysoká
škola získala uvedené právo, je akreditovaný študijný program. (§
83 ods. 1)
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Jednotlivé prípady – externá forma
• Externá forma štúdia je osobitne upravená v prechodných
ustanoveniach zákona, rozlišujeme tri prípady:
– Právo má vysoká škola pozastavené a k pozastaveniu došlo
ešte pred začatím komplexnej akreditácie činností vysokej školy
– Právo má vysoká škola priznané na základe žiadosti podanej do
31.12.2012 (pred účinnosťou novely – dlhšie študijné programy)

– Právo má vysoká škola priznané na základe žiadosti podanej po
1.1.2013 (po účinnosti novely – dlhšie študijné programy)

7

Externá forma – prípad 1
Právo má vysoká škola pozastavené a k pozastaveniu došlo ešte pred
začatím komplexnej akreditácie činností vysokej školy
• Ide o prípad, keď právo bolo priznané s časovým obmedzením,
ktoré uplynulo pred začatím komplexnej akreditácie činností, podľa
§ 113af ods. 10 sa právo pozastaví, rozhodnutie sa vysokej škole
nedoručuje, len sa vyznačí v registri študijných programov
• Nových študentov nie je možné prijímať, správa o prijatých
opatreniach sa nevyhotovuje a nedoručuje, študijný program je
potrebné zrušiť po skončení komplexnej akreditácii SDS + 1 rok po
skončení KA
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• 3 ročný bakalársky program v externej forme, akreditovaný od
2.8.2010 na tri roky (to je do 31.08.2013), vysoká škola nepožiadala
o akreditáciu pred 31.12.2012
• Ministerstvo vyznačilo v registri programov pozastavenie práva k
31.08.2013 (ku dňu uplynutia platnosti práva)
• Vysoká škola od 31.08.2013 nemôže na tento študijný program
prijímať uchádzačov (PK na akademický rok 2015/2016 je tak
bezpredmetné)
• Komplexná akreditácia činností vysokej školy skončí v roku 2015
• Vysoká škola je povinná zrušiť tento študijný program do troch
rokov (SDS) + 1 rok od 1. septembra roku, v ktorom skončí jej KA,
teda do 31.08.2015 (rok skončenia KA) +4 (SDS + 1) =31.08.2019
• Existujúci študenti doštudujú po starom, ak to nestihnú do
31.8.2019, škola im ponúkne možnosť dokončiť štúdium v
podobnom programe
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Externá forma – prípad 2
Právo má vysoká škola priznané na základe žiadosti podanej do
31.12.2012 (pred účinnosťou novely – dlhšie študijné programy), právo
neuplynulo/nebolo pozastavené pred začatím KA
• Predpokladajme, že KA skončí v septembri 2015
• Ide stále o akreditovaný študijný program
• V akademickom roku 2015/2016 je možné prijímať uchádzačov na
štúdium, od akademického roka 2016/2017 je možné prijímať len na
„dlhšie programy“ (§ 113af ods. 3)
• Ministerstvo právo pozastaví k 1. septembru po skončení KA (teda k
1.9.2016) – rozhodnutie o pozastavení sa nedoručuje, správa o
prijatých opatreniach sa nedoručuje, študijný program je potrebné
zrušiť po skončení KA, LEHOTA PLYNIE OD 1. SEPTEMBRA roku,
v ktorom skončila KA, nie od pozastavenia práva.
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• 3 ročný bakalársky program v externej forme, akreditovaný od
2.8.2010 bez časového obmedzenia
• Vysoká škola štandardne prijíma uchádzačov na štúdium od
akademického roka 2015/2016
• Komplexná akreditácia činností vysokej školy skončí v septembri
2015, vysoká škola nemohla predložiť žiadosť o akreditáciu tohto
programu v rámci komplexnej akreditácie jej činností
• Ministerstvo vyznačí pozastavenie tohto práva k 1.9.2016
• Vysoká škola je povinná zrušiť tento študijný program do troch
rokov (SDS) + 1 rok od 1. septembra roku, v ktorom skončí jej KA,
teda do 31.08.2015 (rok skončenia KA) +4 (SDS + 1) =31.08.2019
• Existujúci študenti doštudujú po starom, ak to nestihnú do
31.8.2019, škola im ponúkne možnosť dokončiť štúdium v
podobnom programe
• V akademickom roku 2016/2017 vysoká škola prijíma uchádzačov
už len na nové programy akreditované „na dlhšiu“ ŠDŠ
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Externá forma – prípad 3
Právo má vysoká škola priznané na základe žiadosti podanej po
1.1.2013 (po účinnosti novely – dlhšie študijné programy)
• Študijné programy akreditované ešte pred KA budú po skončení KA
buď priznané bez časového obmedzenia, priznané s časovým
obmedzením alebo pozastavené, odňaté (ak nebola podaná žiadosť
v rámci KA) – uvedené bude súčasťou rozhodnutia ministra
• Nové študijné programy, ak nebude žiadosť zamietnutá, budú
akreditované skončením KA na ŠDŠ, vydanie rozhodnutia o prijatí
uchádzačov je tak možné až po skončení KA
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Externá forma – PhD programy
• Prechodné ustanovenia zákona sa na doktorandské študijné
programy vzťahujú špecificky (§ 113af ods. 13)
• Zjednodušene, ak mala vysoká škola akreditovaný päťročný
doktorandský študijný program pred KA a v KA si požiadala o
akreditáciu päťročného študijného programu, budeme k tomu
pristupovať rovnako ako k študijným programom v dennej forme.

• V prípade, že si vysoká škola v KA nepožiadala o akreditáciu
päťročného doktorandského programu, právo neodnímeme, ale
pozastavíme bez potreby doručenia správy.
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Jednotlivé prípady – denná forma
• Denná forma štúdia nie je osobitne upravená v prechodných
ustanoveniach, v zásade sa tak aplikujú pravidlá, ktoré boli účinné aj
v predchádzajúcej KA
– Vysoká škola nepožiadala o akreditáciu študijného programu
– Vysoká škola požiadala o akreditáciu existujúceho študijného
programu
– Vysoká škola požiadala o akreditáciu nového študijného
programu
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Denná forma – prípad 1
Vysoká škola nepožiadala o akreditáciu existujúceho študijného
programu (rovnaký názov, forma štúdia, stupeň, študijný odbor,
štandardná dĺžka štúdia, titul, fakulta)
• Podľa § 84 ods. 6 sa právo odníme s účinnosťou ku dňu skončenia
KA, to je poskytnutím hodnotiacej správy vypracovanej AK a
rozhodnutiami o žiadostiach vysokej školy podaných v rámci KA
• Podľa zákona je vysoká škola povinná ponúknuť študentom
možnosť dokončiť štúdium v podobnom študijnom programe
• Vysoká škola už v súčasnosti vie, ktoré programy jej budú odňaté
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Denná forma – prípad 1
•

•
•
•

•

Ide stále o akreditované študijné programy, teda je možné na ne prijať
uchádzačov do skončenia KA, ale následne im je potrebné ponúknuť
možnosť dokončiť štúdium v podobnom programe (môže sa stať, že
vysoká škola akreditáciu na nový („nahradzujúci“) študijný program
nezíska, čo situáciu skomplikuje
Dôležité je pripraviť si jasnú komunikáciu pre tento prípad
Prakticky nemá zmysel, aby si študenti týchto programov zapisovali
predmety podľa študijného plánu pôvodného programu – právo bude
skončením KA odňaté
Existujúcim študentom je rovnako potrebné zabezpečiť možnosť
riadneho skončenia štúdia v podobnom študijnom programe, na jeho
riadne skončenie musia splniť všetky povinnosti vyplývajúce z tohto
„nového“ študijného programu, pri rešpektovaní pravidiel ECTS
Odňatím práva vysoká škola nemôže udeľovať ďalším absolventom
študijného programu akademický titul
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Denná forma – prípad 2
• Vysoká škola podala žiadosť o akreditáciu existujúceho študijného
programu (reakreditácia) - pravdepodobne došlo k úprave
niektorých predmetov a pravidiel, vonkajšie charakteristiky (názov,
štandardná dĺžka, fakulta kde sa program uskutočňuje, titul, študijný
odbor) sa nemenia
• V závislosti od posúdenia AK bude právo vysokej škole priznané
bez časového obmedzenia, s časovým obmedzením a výzvou na
prijatie opatrení a podanie správy o ich výsledkoch alebo
pozastavené (potreba doručenia správy o prijatých opatreniach)
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Denná forma – prípad 2
• Prijímacie konanie nemá žiadne špecifiká, problém môže nastať len
ak bude právo pozastavené, keďže pozastavením práva nie je
možné prijímať uchádzačov
• Z hľadiska riadneho skončenia štúdia je potrebné splniť podmienky
na riadne skončenie podľa akreditovaného študijného programu
– Ak došlo k úprave predmetov alebo pravidiel v rámci KA v
porovnaní s predchádzajúcou akreditáciou, je potrebné sa s tým
vyrovnať
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Denná forma – prípad 2
• Ak to vysoká škola preferuje, z pohľadu ministerstva je
akceptovateľné zakomponovať do študijných programov predmety a
pravidlá podľa doterajšej akreditácie – existujúci študenti by tak
dokončili štúdium podľa súčasných pravidiel
– Je potrebné zvoliť jednotný postup na celej vysokej škole pre
učiteľské študijné programy a programy PaT
• Noví študenti od akademického roku 2015/2016 by už mali študovať
tak ako bol program predložený do KA
• Treba sa pripraviť na situáciu, ak má študent prerušené štúdium
alebo si bude musieť zapísať niektorý predmet, ktorý sa už nebude
poskytovať, hoci v doterajšom študijnom programe je jeho
absolvovanie povinné na riadne skončenie štúdia
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Denná forma – prípad 3
• Nové študijné programy, ak nebude žiadosť zamietnutá, budú
akreditované skončením KA na ŠDŠ, vydanie rozhodnutia o prijatí
uchádzačov je tak možné až po skončení KA
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Nasledujúce kroky
• Zapracúvame podnety na korekcie v registri študijných programov
• Predpokladáme osloviť vysoké školy vo veci korekcie práv na
habilitačné a inauguračné konanie
• Čakáme na doručenie vyjadrení AK k jednotlivým žiadostiam
– Vysoké školy získajú návrh a následne prerokujú návrh s AK
– Je dôležité, aby si vysoká škola skontrolovala, či sa AK vyjadrila
ku všetkým jej žiadostiam podaným v KA, správnosti názvov a
iných údajov, znižuje sa tak riziko chýb v rozhodnutiach ministra,
osobitne je vhodné si skontrolovať jazyk poskytovania študijného
programu
• Minister rozhodne o jednotlivých žiadostiach vysokých škôl
• Ministerstvo doručí vysokým školám hodnotiacu správu a
rozhodnutia, čím sa KA vysokej školy skončí
21

Diskusia
• Elektronicky doručené otázky
• Ostatné otázky
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Otázky 1
• Vychádzam z postupnosti, že ak nie je dodržaný zákon, tak je
akýkoľvek ďalší postup nezákonný. Môže minister školstva vydať
zákonné rozhodnutie o ukončení komplexnej akreditácie ak proces
komplexnej akreditácie (najmä jeho záver) už javí známky
nezákonnosti?
• UK vstúpila do procesu komplexnej akreditácie 2.6.2014, do 12
mesiacov musí AK proces uzavrieť vypracovaním hodnotiacich
správ a UK musí mať možnosť sa k hodnotiacim správam vyjadriť.
Následne má MŠ 2 mesiace na vydanie rozhodnutia. Vydá MŠ pre
UK rozhodnutia do 2.8.2015? Ak ich MŠ vydá po tomto termíne
budú zákonné?
• Budú platné rozhodnutia o odobraní práv na udeľovanie titulov (Bc,
Mgr, PhD) alebo habilitačných a inauguračných konaní ak budú
vydané v rozpore s platnou legislatívou?
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Otázka 2
V akademickom roku 2014-15 sa organizujú na VŠVU v Bratislave
prijímacie pohovory na magisterský stupeň štúdia v študijnom
programe „Vizuálne médiá“. Podľa odovzdanej akreditácie zo strany
VŠVU od budúceho akademického roka bude tento študijný program
zrušený a namiesto neho budú pridelené akreditácie na dva študijné
programy „Fotografia a nové médiá“ a „Intermédia a multimédiá“. Naša
otázka smeruje k študentom, ktorí budú pred letom prijatí na študijný
program, ktorý reálne už v akademickom roku 2015-16 nebude
existovať. Majú byť študenti preradení na nové študijné programy,
alebo študenti „dobehnú“ v študijnom programe „Vizuálne médiá“?
Bude sa rovnako postupovať aj pri prerušených študentoch a
študentoch na rodičovskej dovolenke?
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Otázka 3
Garant študijného programu je vysokoškolský učiteľ zaradený na funkčnom mieste profesora alebo na
funkčnom mieste docenta v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore (v závislosti od stupňa
vysokoškolského štúdia, ktoré sa podľa študijného programu uskutočňuje) na vysokej škole, na ktorej
je zodpovedný za kvalitu a rozvoj študijného programu.
•
Garantovanie a ani spolugarantovanie študijných programov na rôznych vysokých školách sa
nepripúšťa.
•
Garantovanie prípadne spolugarantovanie dvoch (viacerých) študijných programov na vlastnej
vysokej škole sa principiálne nevylučuje. Rozhodujúce je plnenie predpokladov a samotného
výkonu funkcií garanta. Je to prirodzené a želateľné napríklad v prípadoch, ako sú:
– študijné programy na rôznych stupňoch vysokoškolského štúdia alebo
– študijný program v danom študijnom odbore a študijný program v kombinácii študijných
odborov, z ktorých daný študijný odbor je hlavným študijným odborom, alebo
– študijný program 2. stupňa v danom študijnom odbore a konverzný študijný program 2.
stupňa v danom študijnom odbore (konverzný študijný program 2. stupňa = študijný program
pre tých, ktorí absolvovali bakalárske štúdium v inom študijnom odbore), alebo
– študijné programy v učiteľských študijných odboroch alebo v študijnom odbore
prekladateľstvo a tlmočníctvo so zodpovednosťou za jeden predmet alebo jeden jazyk alebo
významnú zložku programu,
– garantovanie spoločného študijného programu.
Otázka:
Podľa metodického usmernenia ŠP v externej forme (tento pôjde ako doteraz v nezmenenej forme)
garantuje prof., môže ten istý profesor od akademického roka 2015/16 garantovať aj iný (novo
akreditovaný ŠP) v dennej forme. (Garantoval by v tom istom akademickom roku 2 rôzne ŠP).
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Otázka 4
• Ako budú končiť štúdium doktorandky v 4. ročníku po materskej
dovolenke, ktorým končí štúdium v januári resp. februári 2016?
Akreditácia na odbor Energetika v oblasti výskumu Strojárstvo sa
nežiadala, teda od začiatku novej akreditácie práva pre daný odbor
prestavajú platiť. Budú končiť v danom odbore (Energetika) resp.
príbuznom odbore (Energetické stroje) na inej fakulte ( SjF TUKE)
alebo inej škole ( SjF ŽU, SjF STUBA)? Alebo budú môcť končiť na
Hutníckej fakulte v novoakreditovanom študijnom programe Tepelná technika v odbore Hutníctvo oblasť výskumu Metalurgia a
montánne vedy, ako sa to bude administratívne realizovať?
• Podobný problém sa týka aj ostatných študentov v nižších
ročníkoch PhD. štúdia, ale aj štúdia Bc. a Ing. ohľadom
pokračovania štúdia pravdepodobne v novoakreditovaných
študijných programoch. Ako to bude s uznaním doterajšieho štúdia,
keďže sa mení oblasť výskumu aj odbor?
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• Ďalšie otázky, názory, návrhy...

Email: odbor.vsv@minedu.sk
Tel.: 02 59 374 248 (p. Brčáková)
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