Základný prehľad
• Zameranie sa najmä na body, ktoré súvisia s vysokoškolským
vzdelávaním
• Prejdenie si súčasného stavu, stavu po júni 2019 a od 2020
• Ide skôr o prediskutovanie jednotlivých ustanovení zákonov, ako ho
detailný návod implementácie
• Postupne vstupujú do účinnosti jednotlivé ustanovenia zákona č.
270/2018 Z. z. (novela vš zákona) a zákona č. 269/2018 Z. z. (zákon o
kvalite) – plné znenie možné nájsť v systéme SLOV LEX
(https://www.slov-lex.sk/)

Aktuálny stav v oblasti akreditácie
• Akreditačná komisia pokračuje vo svojej činnosti (§ 38 zákona o kvalite) do
konca roka 2019 (s istými obmedzeniami)
• Zostali v platnosti kritériá akreditácie a postupy AK
• Nebude ďalšie kolo komplexných akreditácií činností vš ako sme ich poznali
• AK už nebude hodnotiť tvorivú činnosť, či vyjadrovať sa k začleneniu VŠ (začleňovanie sa
zrušilo)

• 1. novembra 2018 vznikla Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké
školstvo, aktuálne (december 2018) jej existencia je pre vysoké školy z
hľadiska ich činnosti bezpredmetná – fáza personálneho a materiálneho
budovania

Aktuálny stav v oblasti akreditácie
• Vymedzenie niektorých pojmov (§ 2):
• akreditácia študijného programu = oprávnenie uskutočňovať študijný
program a udeľovať jeho absolventom zodpovedajúci akademický titul
• akreditácia habilitačného konania a inauguračného konania = oprávnenie
uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie v odbore
habilitačného konania a inauguračného konania
• úprava študijného programu = doplnenie alebo vypustenie povinných
predmetov alebo povinne voliteľných predmetov, zmena podmienok na riadne
skončenie štúdia alebo úprava informačného listu povinného predmetu alebo
povinne voliteľného predmetu okrem aktualizácie vyučujúceho, odporúčanej
literatúry alebo hodnotenia predmetu

Aktuálny stav v oblasti akreditácie
• Žiadna vysoká škola nemá právo samostatne (rozumej bez externej
akreditácie) vytvárať študijné programy v žiadnom študijnom odbore
a stupni. Je možné si len požiadať o akreditáciu nového študijného
programu.
• Zmena nastane po verifikácii jej vnútorného systému zabezpečovania
kvality.

Aktuálny stav v oblasti akreditácie
• Prevod existujúcich práv podľa predchádzajúcej právnej úpravy:
• Akreditované študijné programy pred novelou = akreditované študijné
programy podľa súčasnej právnej úpravy
• Vysoká škola môže prijímať uchádzačov, uskutočňovať program, udeľovať titul
absolventom (ak nie je právo obmedzené, napr. jeho pozastavením), ak je
právo bez časového obmedzenia, vysoká škola môže samostatne upravovať
študijný program
• Ak je právo vysokej školy pozastavené, môže program uskutočňovať, udeľovať
tituly, ale nesmie prijímať uchádzačov a musí prijať opatrenia a podať o nich
správu

Aktuálny stav v oblasti akreditácie
• Získanie novej akreditácie

• Je možné si nechať akreditovať študijný program doterajším spôsobom – podaním žiadosti
Akreditačnej komisii
• Pozor: Novo akreditovaný študijný program sa považuje za akreditovaný program pred
potvrdením súladu so štandardmi = vysoká škola nesmie samostatne upravovať takýto študijný
program (§ 35 ods. 5)

• V prípade „nových študijných programov“, kde bolo právo priznané s časovým
obmedzením, došlo k zrušeniu časového obmedzenia, nie je potrebné žiadať opätovne o
akreditáciu takéhoto programu, ale vysoká škola nesmie samostatne upravovať takýto
študijný program
• Ak je právo vysokej škole priznané s časovým obmedzením s výzvou na prijatie opatrení a
podanie správy – povinnosť podania správy v určenej lehote zostáva zachovaná, vysoká
škola nesmie samostatne upravovať takýto študijný program
• Administratívna akreditácia spoločných študijných programov cez ministerstvo zanikla,
dokončia sa len prípadné neskončené konania

Aktuálny stav v oblasti akreditácie (povinnosť
podať správu)
• Správy sa doručujú ministerstvu
• Ak vysoká škola nepodá v určenej lehote správu o prijatých opatreniach
právo sa jej odníme (§ 35 ods. 6)
• Prijaté opatrenia uvedené v správe posudzuje Akreditačná komisia do
konca roka 2019, následne akreditačná agentúra
• Ak opatrenia nie sú postačujúce na priznanie práva bez časového
obmedzenia, vysoká škola už nepodáva ďalšiu správu o prijatých
opatreniach ministerstvu, ale prechádza sa do režimu nariadenia
odstránenia nedostatkov podľa novej právnej úpravy (§ 35 ods. 7)
• Povinnosť zrušiť študijné programy, ktoré boli pozastavené ex offo (najmä
krátke programy v externej forme) zostáva zachovaná
• Rovnako zostávajú zachované obmedzenia vyplývajúce z odňatia práva a
zamietnutia žiadosti o akreditáciu

Aktuálny stav v oblasti akreditácie
• Analogicky sa postupuje pre učiteľské programy a PaT programy
• EVI sa môžu podieľať na doktorandských študijných programoch na
základe zmluvy s vysokou školou, osobitná akreditácia sa nevyžaduje

Súvisiace úpravy s akreditáciou
• Premenúvanie fakúlt, vytváranie fakúlt, rušenie fakúlt – bez externého
vyjadrenia (dnes nie je možné presúvať akreditácie z fakulty na
fakultu)
• Je potrebné si upraviť pravidlá vytvárania, schvaľovania,
uskutočňovania a úpravy každého študijného programu –
kompetencie akademického senátu (prerokovať) a vedeckej rady
(schvaľovať) zákon neupravuje, nastavenie procesu je vecou vysokej
školy (pri dodržaní štandardov – väzba na LO, NQF, zapojenie
stakeholderov)
• Revízia sústavy študijných odborov
• Úprava dodatku k diplomu – väzba na NQF a EQF

Súčasný stav HaI
• Akreditácie HaI v študijnom odbore sa transformujú na akreditáciu v odbore HaI
• Príklad: trestné právo (dnes šo), po novom odbor HaI, po revízi odbor HaI s väzbou na
študijný odbor právo.

• V súčasnosti je možné podať žiadosť o akreditáciu HaI v študijnom odbore AK (§
37 ods. 2)
• Ak je akreditácia pozastavená, nie je možné začať nové konanie HaI
• Ak sa má podať správa o prijatých opatreniach, je potrebné ju podať v určenej
lehote, inak sa právo odníme
• Prípadné obmedzenia vyplývajúce z odňatia práva pre AK zostávajú zachované
• Ak bolo vysokej škole právo odňaté, agentúra odmietne žiadosť vysokej školy o
HaI päť rokov od odňatia, v prípade zamietnutia, nie je možné žiadať rok od
zamietnutia (§31 ods. 5)

Zmeny v roku 2019
• Akreditačná komisia prijíma žiadosti z vysokých škôl do 15. júna 2019
po tomto termíne žiadosti odmietne (§ 37 ods. 8)
• SAA odmietne žiadosti, ktoré jej vysoké školy podajú, do schválenia
štandardov (najskôr v roku 2020)
• Najmenej v druhom polroku 2019 nebude možné akreditovať nové študijné
programy a HaI

• Ak sa Akreditačná komisia nevyjadrí k žiadostiam vysokých škôl a k
prijatým opatreniam v podaných správach do konca roka 2019,
dokončenie konaní prechádza na SAA – bude zohľadňovať súčasné
kritériá

Cieľový stav
• Vysoké školy poskytujú, organizujú a zabezpečujú vysokoškolské
vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov; rozsah
oprávnenia na ich vytváranie, úpravu a uskutočňovanie je uvedený v
registri študijných odborov (§ 2 ods. 5 ZVS)
• Väzba na študijné odbory a stupne

• Príklad vysoká škola môže v odbore matematika uskutočňovať bakalársky
študijný program, ale nemôže ho vytvárať a samostatne upravovať
• Optimálny stav: Vysoká škola môže v študijnom odbore matematika
vytvárať, upravovať a uskutočňovať študijné programy na úrovni prvého,
druhého a tretieho stupňa = vysoká škola má fungujúci vnútorný systém
zabezpečovania kvality vzdelávania a napĺňa štandardy

Cieľový stav 2
• Vysoké školy majú vnútorný systém zabezpečovania kvality,
prostredníctvom ktorého zabezpečujú plnenie štandardov, tento
systém je najmenej raz za desať rokov predmetom externého
posúdenia
• O prvé posúdenie vnútorného systému je potrebné požiadať do 31. decembra
2024 (§ 37 ods. 1)
• Medzi prvým a druhým posúdením je lehota šesť rokov
• Vysoké školy majú dva roky na zosúladenie svojho vnútorného systému so
štandardmi po nadobudnutí ich účinnosti

• SAA má návrh štandardov zverejniť do konca októbra 2019

Cieľový stav 3
• Vysoké školy nebudú žiadať o akreditáciu nového študijného
programu agentúru, ak v danom študijnom odbore a stupni majú
právo na vytváranie študijného programu
• Príklad: vysoká škola má vyznačené oprávnenie vytvárať, upravovať a
uskutočňovať šp v treťom stupni v študijnom odbore právo; v rámci
tohto študijného odboru si vysoká škola vytvorí v súlade so svojim
vnútorným systémom pri rešpektovaní štandardov študijné programy
trestné právo, správne právo, pracovné právo a prípadné ďalšie
programy, ktoré vie odborne zabezpečiť

Externá akreditácia šp po 2020
• Ak vysoká škola nemá oprávnenie vytvárať študijné programy v študijnom
odbore a stupni, najskôr si požiada o akreditáciu študijného programu
podľa § 30
• Takto nie je možné akreditovať spoločný program alebo interdisciplinárny program

• V prechodnom období po účinnosti štandardov
• do 31. decembra 2020 (§ 36 ods. 2) je možné požiadať o akreditáciu študijného
programu aj v študijných odboroch a stupňoch, v ktorých už má vysoká škola
oprávnenie uskutočňovať študijný program
• Po tejto lehote, SAA bude takéto žiadosti odmietať (§ 30 ods. 5 písm. a)) – vysoká
škola bude môcť uskutočňovať len existujúce program k danému času v danom
študijnom odbore a stupni

• V priebehu monitorovania nového programu smie vysoká škola robiť
úpravy v programe len so súhlasom SAA (§ 30 ods. 9)

Externá akreditácia šp po 2020
• Ak vysoká škola preukáže, že vie v danom odbore a stupni zabezpečiť
požadovanú kvalitu vysokoškolského vzdelávania, vysoká škola získa
oprávnenie na vytváranie, uskutočňovanie a úpravu študijných
programov v danom odbore a stupni – nie je viazané na konkrétnu
fakultu, potrebné upraviť v pravidlách vysokej školy – teda v prípade
potreby, nové študijné programy si vytvára vysoká škola samostatne,
rovnako ich samostatne upravuje (pri dodržaní interných pravidiel a
rešpektovaní štandardov), čo sa vzťahuje aj na interdisciplinárne
programy, spoločné študijné programy a pod.

Interdisciplinárne programy
• Nový typ bakalárskeho študijného programu ponúkajúci študentovi viaceré
vzdelávacie cesty (odporúčané študijné plány)
• Vopred nie je daný študijný odbor, v ktorom študent získa vysokoškolské
vzdelanie, študijný odbor alebo kombinácia študijného odboru sa určí až
podľa študijného plánu študenta (teda podľa predmetov, ktoré absolvuje) –
konkrétny odbor alebo kombináciu odborov si študent zvolí najneskôr v
druhom roku štúdia
• Je možné získať vzdelanie len v odbore, v ktorom môže vysoká škola
uskutočňovať študijný program
• Program sa viaže na päť odborov, podľa preferencií študentov, niektorí
získajú vzdelanie v odbore 1, niektorí v kombinácií odboru 1 a 2, ďalší v
odbore 3 a pod.

Vnútorný systém § 3
(1)Vysoká škola zabezpečuje kvalitu poskytovaného vysokoškolského
vzdelávania implementáciou svojho vnútorného systému a jeho sústavným
rozvojom. (vnútorný predpis alebo sústava vnútorných predpisov)
(2)Vnútorný systém upravuje spôsob napĺňania poslania vysokej školy v
oblasti vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom
a)stratégie zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a kvality
výskumnej činnosti, vývojovej činnosti, umeleckej činnosti alebo ďalšej
tvorivej činnosti (ďalej len „tvorivá činnosť“) vysokej školy,
b)procesov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a kvality
tvorivej činnosti,
c)prepojenia medzi tvorivou činnosťou a vysokoškolským vzdelávaním
vysokej školy v príslušnom študijnom odbore.

Vnútorný systém § 3
(3)Vnútorný systém upravuje pravidlá
a)vytvárania, schvaľovania, uskutočňovania a úpravy každého študijného programu, ktoré
1.zabezpečujú zohľadnenie oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo
kombinácie študijných odborov, v ktorých absolventi získavajú vysokoškolské vzdelanie,
2.upravujú pôsobnosť orgánov vysokej školy alebo jej fakulty pri schvaľovaní študijného
programu,
3.zabezpečujú podieľanie sa zástupcov študentov, zamestnávateľov z príslušného
odvetvia hospodárstva a iných zainteresovaných osôb na vytváraní a úprave študijného
programu,
4.zabezpečujú vymedzenie vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré má absolvent
nadobudnúť v rámci štúdia (ďalej len „výsledky vysokoškolského vzdelávania“)
zodpovedajúcich príslušnej úrovni národného kvalifikačného rámca,
5.zabezpečujú plnenie štandardov pre študijný program,
b)výberu vyučujúcich jednotlivých predmetov študijných programov,
c)prijímacieho konania,

Vnútorný systém § 3
d)schvaľovania vedúcich záverečných prác a školiteľov záverečných prác,
e)hodnotenia študentov tak, aby nevznikali v podobných prípadoch
neodôvodnené rozdiely,
f)monitorovania a pravidelného hodnotenia študijných programov, na
ktorom sa podieľajú aj študenti, zamestnávatelia z príslušného odvetvia
hospodárstva a iné zainteresované osoby; pri tomto monitorovaní a
hodnotení sa zohľadňujú:
1.aplikácia najnovších poznatkov v obsahu študijných programov,
2.efektívnosť kritérií a pravidiel hodnotenia študentov,
3.dosahované výsledky vysokoškolského vzdelávania,
4.dotazníky študentov o kvalite výučby a dotazníky o učiteľoch,
5.uplatniteľnosť absolventov,

Vnútorný systém § 3
g)preskúmavania podnetov, ktorými
1.sa študent domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené
činnosťou alebo nečinnosťou vysokej školy, súčasti vysokej školy alebo zamestnancov vysokej školy alebo
2.študent poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti alebo v nečinnosti vysokej školy, súčasti vysokej školy alebo
zamestnancov vysokej školy, najmä na porušenie právnych predpisov alebo na porušenie vnútorných predpisov vysokej
školy alebo jej súčasti,
h)uskutočňovania tvorivej činnosti vysokej školy a podieľania sa študentov na nej a požiadavky na úroveň a rozsah tvorivej činnosti
vysokej školy s ohľadom na jej poslanie,
i)spolupráce so špecializovanými výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe a spôsob overovania ich plnenia,
j)spolupráce s externými vzdelávacími inštitúciami podieľajúcimi sa na uskutočňovaní študijného programu tretieho stupňa, ak
vysoká škola uskutočňuje študijný program tretieho stupňa v spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou alebo má záujem ho
uskutočňovať v spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou,
k)určovania požiadaviek na výber vysokoškolských učiteľov,
l)zabezpečovania profesijného rozvoja vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov vysokej školy,
m)overovania dostatočného priestorového, materiálneho, technického, informačného a personálneho zabezpečenia uskutočňovania
študijných programov,

n)zberu, analýzy a používania informácií potrebných na efektívne uskutočňovanie študijného programu,
o)pravidelného zverejňovania aktuálnych, adekvátnych a kvalitatívnych informácií o študijných programoch a ich absolventoch,
p)podľa potrieb vysokej školy okrem pravidiel uvedených v písmenách a) až o).

Posúdenie vnútorného systému vysokej školy
• Štandardne vykonáva SAA na základe žiadosti vysokej školy, v prípade
identifikovania problémov začne konať agentúra, škola je povinná predložiť
podklady do 30 dní – potreba priebežnej aktualizácie informácií
• Po doručení úplnej žiadosti a úhrade poplatku sa navrhne pracovná skupina
expertov, v odôvodnených prípadoch môže škola žiadať o ich zmenu (§ 8
ods. 4)
• Pracovná skupina vypracuje hodnotiacu správu, ku ktorej sa má možnosť
vyjadriť vysoká škola, správa by sa mala zamerať na fakty a skutočnosti, na
základe ktorých je možné konštatovať, že vysoká škola dodržiava štandardy
pri uskutočňovaní vš vzdelávania – nepostačuje mať len spísané smernice,
ale je potrebné vedieť preukázať, že sa nimi vysoká škola a jej zamestnanci
aj riadia; pracovná skupina komunikuje aj s externými stakeholdermi

Posúdenie vnútorného systému vysokej školy
• Na základe hodnotiacej správy, po posúdení prípadných námietok
vysokej školy, rozhodne výkonná rada, či vnútorný systém a jeho
implementácia spĺňa štandardy pre vnútorný systém alebo je
potrebné prijať opravné opatrenia, výsledky takéhoto rozhodnutia sa
prejavia v príslušných registroch
• Vysoká škola má možnosť požiadať o preskúmanie rozhodnutia
výkonnej rady odvolaciu komisiu - v prípade zistenia pochybení zo
strany pracovnej skupiny a výkonnej rady môže dôjsť k zopakovaniu
procesu
• Vysoká škola môže zabezpečiť vypracovanie hodnotiacej správy aj
inou agentúrou, podrobnosti je vhodné konzultovať so SAA

Posúdenie vnútorného systému vysokej školy
• Súčasťou správnej implementácie štandardov pre vnútorný systém je
aj dodržiavanie štandardov pre študijné programy (môžu byť
špecifické pre rôzne odbory)
• Zákon pozná niekoľko opravných opatrení:
•
•
•
•

Nariadenie odstránenia zistených nedostatkov
Pozastavenie uskutočňovania študijného programu
Nariadenie zrušenia alebo zrušenie programu
Obmedzenie vytvárať a upravovať študijný program

§ 26 - Nariadenie odstránenia nedostatkov
(1) Agentúra nariadi odstránenie nedostatkov, ktoré spôsobujú nesúlad
vnútorného systému alebo jeho implementácie so štandardmi pre vnútorný
systém, ak nezistila negatívny vplyv na výsledky vysokoškolského
vzdelávania a ich odstránenie je možné zabezpečiť v lehote šiestich
mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia agentúry.
(2) Vysoká škola je povinná zistené nedostatky odstrániť a prijaté opatrenia a
ich výsledky oznámiť agentúre v lehote šiestich mesiacov odo dňa
právoplatnosti rozhodnutia agentúry.
(3) Ak vysoká škola neoznámi agentúre v lehote podľa odseku 2 prijaté
opatrenia a ich výsledky alebo agentúra zistí, že nedostatok pretrváva,
agentúra rozhodne o uložení iného opravného opatrenia aj bez splnenia
podmienok podľa § 27 ods. 1, § 28 ods. 1 alebo § 29 ods. 1.

§ 27 - Pozastavenie uskutočňovania študijného
programu
(1)Agentúra pozastaví uskutočňovanie študijného programu, ak zisteným nedostatkom je, že
a) vysoká škola postupovala pri vytváraní, schvaľovaní, úprave alebo uskutočňovaní študijného programu v rozpore so svojím vnútorným systémom,

b)študijný program nespĺňa štandardy pre študijný program a
c) zistený nedostatok je možné odstrániť úpravou študijného programu.
(2) Vysoká škola odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o pozastavení uskutočňovania študijného programu nesmie
a) uskutočňovať štátne skúšky v príslušnom študijnom programe,
b) upraviť príslušný študijný program inak ako postupom podľa odseku 4 a
c) vytvoriť študijný program v príslušnom študijnom odbore a stupni.
(3)Ak vysoká škola uskutoční štátnu skúšku v príslušnom študijnom programe, táto štátna skúška je neplatná; neplatné sú aj doklady o absolvovaní štúdia
vydané príslušnej osobe.
(4)Vysoká škola je povinná podať agentúre návrh úpravy študijného programu alebo oznámenie o jeho zrušení v lehote určenej agentúrou v rozhodnutí
o pozastavení uskutočňovania študijného programu, ktorá je najmenej tri mesiace odo dňa právoplatnosti príslušného rozhodnutia.

(5)Ak vysoká škola zruší príslušný študijný program, agentúra vyznačí v registri študijných odborov zrušenie obmedzení podľa odseku 2.
(6)Agentúra udelí súhlas s podaným návrhom úpravy študijného programu, ak navrhovaná zmena vytvára predpoklad na splnenie štandardov pre študijný
program. Vysoká škola upraví študijný program najneskôr od nasledujúceho akademického roka, o čom bezodkladne informuje agentúru. Agentúra túto
skutočnosť overí v registri študijných programov do 30 dní od oznámenia vysokej školy. Po potvrdení vykonania zmeny agentúra vyznačí v registri
študijných odborov a v registri študijných programov zrušenie obmedzení podľa odseku 2.
(7)Ak návrh úpravy študijného programu nevytvára predpoklad na splnenie štandardov pre študijný program, agentúra rozhodnutím požiada vysokú školu
o podanie nového návrhu úpravy študijného programu. V rozhodnutí agentúra zároveň uvedie tie nedostatky, ktoré návrh úpravy študijného programu
neodstraňuje, prípadné nové nedostatky a určí vysokej škole lehotu na podanie nového návrhu, a to najviac dvakrát.

§ 28 - Nariadenie zrušenia študijného
programu a zrušenie študijného programu
(1)

Agentúra nariadi zrušenie študijného programu, ak po pozastavení uskutočňovania študijného programu

a) vysoká škola v určenej lehote

1. nenavrhne úpravy študijného programu alebo
2. neoznámi jeho zrušenie,
b) agentúra nepotvrdí vykonanie schválenej úpravy študijného programu vysokou školou podľa § 27 ods. 6 alebo
c) návrh úpravy študijného programu podľa § 27 ods. 7 ani tretíkrát nevytvára predpoklad na splnenie štandardov pre študijný
program.
(2) Vysoká škola je povinná zrušiť pozastavený študijný program v lehote určenej agentúrou v rozhodnutí o nariadení zrušenia
študijného programu, ktorá je najmenej tri mesiace odo dňa právoplatnosti príslušného rozhodnutia.
(3) Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia agentúry o nariadení zrušenia študijného programu je vysoká škola povinná zastaviť
výučbu predmetov tohto študijného programu.
(4) Ak vysoká škola v určenej lehote nezruší študijný program, agentúra rozhodne o jeho zrušení a o zrušení všetkých študijných
programov uskutočňovaných v príslušnom študijnom odbore vo všetkých stupňoch a o zrušení oprávnenia vysokej školy vytvárať,
uskutočňovať a upravovať študijné programy v tomto študijnom odbore vo všetkých stupňoch. Vysoká škola je povinná zabezpečiť
pre študentov zapísaných na štúdium príslušného študijného programu možnosť pokračovať v štúdiu v študijnom programe
uskutočňovanom v príslušnom študijnom odbore na inej vysokej škole.
(5) Vysoká škola nesmie uskutočňovať štátne skúšky v študijnom programe, ktorý agentúra zrušila. Ak vysoká škola uskutoční štátnu
skúšku v tomto študijnom programe, táto štátna skúška je neplatná; neplatné sú aj doklady o absolvovaní štúdia vydané príslušnej
osobe.

§ 29 - Obmedzenie vytvárať a upravovať
študijné programy
(1) Agentúra rozhodne o obmedzení vytvárať a upravovať študijné programy v študijnom odbore a stupni, ak zisteným nedostatkom je
a) nesúlad vnútorného systému so štandardmi pre vnútorný systém alebo
b) skutočnosť, že spôsob implementácie vnútorného systému spôsobuje, že výsledky vysokoškolského vzdelávania nezodpovedajú príslušnej úrovni národného kvalifikačného rámca a
1. niektorý študijný program nie je uskutočňovaný v súlade so štandardmi pre študijný program alebo
2. pri nedostatkoch podľa § 26 ods. 1 nie je predpoklad možnosti ich odstránenia v lehote šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia agentúry.
(2)Vysoká škola nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu agentúry vytvárať a upravovať v príslušnom stupni študijné programy uskutočňované
a) v študijnom odbore uvedenom v rozhodnutí agentúry,
b) v kombinácii dvoch študijných odborov, z ktorých jeden je uvedený v rozhodnutí,

c) ako interdisciplinárne štúdiá, v ktorých je možné získať vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore uvedenom v rozhodnutí.
(3) Vysoká škola je povinná v lehote 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 1 predložiť agentúre na schválenie akčný plán, v ktorom uvedie najmä plánované opatrenia na odstránenie
nedostatkov a ich časový harmonogram vrátane spôsobu zabezpečenia potrebných zdrojov. Ak agentúra akčný plán schváli, monitoruje jeho plnenie a po uplynutí lehoty uvedenej v akčnom pláne opätovne posúdi vnútorný
systém. Ak agentúra akčný plán neschváli, nariadi vysokej škole jeho dopracovanie, a to aj opakovane. Dopracovaný akčný plán je vysoká škola povinná predložiť agentúre do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o
neschválení akčného plánu.
(4) Ak agentúra v rámci monitorovania plnenia akčného plánu zistí, že vysoká škola neuskutočňuje opatrenia, ku ktorým sa v akčnom pláne zaviazala, alebo uskutočňovanie týchto opatrení nevedie k odstraňovaniu zistených
nedostatkov, agentúra vyzve vysokú školu na vykonanie úprav v akčnom pláne v spolupráci s agentúrou v lehote určenej agentúrou alebo v lehote na uskutočňovanie príslušných opatrení uvedenej v akčnom pláne.
(5) Ak vysoká škola v príslušnej lehote akčný plán nepredloží, nevykoná v ňom po výzve agentúry úpravy alebo nezačne po výzve agentúry plniť príslušné opatrenia, agentúra na túto skutočnosť vysokú školu upozorní a
predĺži lehotu na jeho predloženie, na vykonanie jeho úprav alebo na začatie plnenia príslušných opatrení o 30 dní. Ak vysoká škola ani po upozornení a predĺžení lehoty akčný plán nepredloží, nevykoná v ňom úpravy alebo
nezačne plniť príslušné opatrenia, agentúra rozhodne o zrušení všetkých študijných programov vysokej školy.
(6) Ak po opätovnom posúdení vnútorného systému podľa odseku 3 pretrvávajú nedostatky podľa odseku 1 v niektorom študijnom odbore, agentúra rozhodne o zrušení všetkých študijných programov v príslušnom
študijnom odbore vo všetkých stupňoch.
(7) Ak po opätovnom posúdení vnútorného systému podľa odseku 3 agentúra nezistí nedostatky podľa odseku 1, v registri študijných odborov vyznačí zrušenie obmedzenia vytvárať a upravovať študijné programy.

Ešte raz 2019 a prípadne ďalšie roky
• V máji 2019 vydanie sústavy študijných odborov

• S ohľadom na priznávanie práv na odbor a stupeň, menší počet odborov je
výhodnejší pre vysoké školy
• Úprava bude vyhláškou, ad hoc návrhy a zmeny sa nebudú vykonávať
• Opisy by mali byť abstraktnejšie, poskytovať istú flexibilitu pri vymedzení odboru

• Doplnenie registra študijných programov o detaily študijných programov –
informačné listy, evidovanie úprav študijných programov
• Sprístupnenie funkcionality pre vysoké školy na vytváranie nových študijných
programov

• Úprava registra vysokých škôl – informácie o súčastiach zapisujú a
aktualizujú vysoké školy
• Vysoké školy si potrebujú nastaviť pravidlá vo vnútri, identifikovať
partnerov a spolupracovať s nimi

Špecifiká niektorých študijných odborov
(§ 51a ZVŠ)
• Ak ide o študijný program uskutočňovaný v študijnom odbore, v
ktorom sa vyžaduje stanovisko k predpokladu uplatniteľnosti
absolventov študijného programu v praxi, vysoká škola môže začať
jeho uskutočňovanie alebo vykonávať jeho úpravu len s
predchádzajúcim písomným súhlasným stanoviskom príslušnej
právnickej osoby; kritériá používané pri vydávaní tohto stanoviska
schvaľuje príslušná právnická osoba.
• Napr. zdravotnícke odbory, teológia - v týchto odboroch sa
nepredpokladá zavedenie flexibility pre vysoké školy
• Vymedzenie súčasťou sústavy študijných odborov

Iné zmeny zo zákona o vysokých školách
• Úprava vydávania odpisu z dokladov o absolvovaní štúdia po zmene
pohlavia absolventa
• Konkrétnejšie vymedzenie akademických titulov v prípade
rigorózneho konania
• Oprava štandardnej dĺžky štúdia pre externú formu štúdia a jej
zosúladenie s princípmi kreditového systému štúdia
• Abstrakty záverečných prác nie je potrebné uvádzať v štátnom jazyku
• Pri zdravotníckych odboroch sa vypúšťa podmienka ročnej praxe pred
prijatím na magisterské štúdium

Iné zmeny zo zákona o vysokých školách
• Sociálne štipendiá je možné poskytovať aj osobám s doplnkovou ochranou
(nemajú trvalý pobyt v SR) (§ 96 ZVS)
• V rámci sociálnej podpory študentov (§99 ZVS) je možné podporovať aj
záujmovú činnosť študentov, inú ako UPC, šport a kultúra
• Od akademického roka 2019/2020 študent, ktorý študijný program študuje
dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka štúdia, z dôvodu účasti na akademickej
mobilite v rámci výmenného programu pri dodržaní podmienok tohto
výmenného programu alebo ak mu v poslednom roku štúdia počas
štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu bolo
poskytované sociálne štipendium, povinnosť uhradiť školné nevzniká v
najbližšom roku štúdia, ktorý nasleduje po prekročení štandardnej dĺžky
štúdia. (§ 92 ods. 6 ZVS)

Iné zmeny zo zákona o vysokých školách
• Prestupy a zmeny programu je možné realizovať len v rámci daného študijného
odboru, nie príbuzných odborov (príbuzné odbory nebudú viac vymedzené)
• Fond na podporu študentov so špecifickými potrebami je možné vytvárať aj z
dotácie na to určenej
• V rámci registra študentov sa nespracúvajú rodinný stav, údaje o rodičoch, je
možné spracúvať email, podobizeň, telefonický kontakt, po prepojení na UPSVAR
je možné mať lepšie údaje o evidencii uchádzačov o zamestnanie z pohľadu
absolventov
• Vymedzenie rôznych dôvodov spracúvania osobných údajov zo zákona, bez
potreby súhlasu dotknutej osoby
• Možnosť používať štátne znaky pre verejné vysoké školy, povinnosť používať
pečiatku so štátnym znakom na rozhodnutiach v správnom konaní (soc. štip) pre
všetky školy

Iné zmeny zo zákona o vysokých školách –
mimo agendu vzdelávania
• Zavedenie značky výskumná univerzita
• Úprava evidencie a verifikácie v systémoch CREPC/CREUC – príprava
novely vyhlášky v prvom kvartáli 2019
• Otvorenie schém VEGA a KEGA
• Úprava kvalifikačných požiadaviek pre obsadzovanie miest vš učiteľov
• Úprava HaI konania (rektor, odbor HaI)– pripravovaná novela vyhlášky
v prvom kvartáli 2019
• Úprava poskytovania dotácií iným osobám ako vysoké školy

