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PROREKTOR 

UNIVERZITY KOMENSKÉHO 

V BRATISLAVE 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
 

 

 

V Bratislave dňa 8.10.2018 

  

 

 

Vec: Rámcová sumarizácia zmien podľa zákona č. 270/2018 Z. z. 

 

 

- zákon o vysokých školách (Čl. I): 

o  obsadzovanie funkčných miest docentov a profesorov najdlhšie na tri roky aj 

odborníkmi, ktorí nemajú titul doc. alebo prof. - vyžadovať sa bude 

pedagogická prax a vedecká činnosť podľa požiadaviek vedeckej rady vysokej 

školy; 

o  rektor vysokej školy môže vedeckej rade fakulty vrátiť návrh na udelenie 

titulu docent; 

o  upustenie od členenia na univerzitné vysoké školy, odborné vysoké školy  

zavedenie sa tzv. „značka kvality“, oprávnenie používať označenie výskumná 

univerzita na základe excelentného hodnotenia úrovne tvorivej činnosti 

vysokej školy; 

o  potreba prijať vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania, ktorý môže byť upravený viacerými samostatnými vnútornými 

predpismi alebo jedným súhrnným vnútorným predpisom (prípadne môže 

odkazovať na úpravu vo vnútorné predpisy fakulty, upravujúce vnútorný 

systém v podmienkach fakulty); vnútorný systém zabezpečovania kvality musí 

obsahovať náležitosti podľa Prílohy 1; 

o  revízia študijných odborov - znižovanie počtu, medziodborové štúdiá  

ministerstvo školstva vydá novú sústavu študijných odborov vo forme 

všeobecne záväzného právneho predpisu 

 zavádzajú sa tzv. „interdisciplinárne štúdiá“ /§ 52a ZoVŠ/, 

 zavádzajú sa „učiteľský kombinačný študijný program a prekladateľský 

kombinačný študijný program /§ 53a ZoVŠ/  

 vo vybraných študijných odboroch (napr. zdravotnícke) sa na jeho 

uskutočňovanie bude vyžadovať stanovisko príslušnej právnickej 

osoby (uvedenej v opise študijného odboru) /§ 51a ZoVŠ/; 

o  zmena ustanovení o štandardnej dĺžke štúdia – napr. externá forma Bc. štúdia 

je upravená na min. 4 roky (doteraz 3) + študijné programy môžu mať dĺžku 

len v celých akademických rokoch; 

o  úprava ustanovení o rigoróznom konaní – premietnuté do pripravovanej 

smernice o rigoróznom konaní na UK; 

o  upravujú sa pravidlá školného v súvislosti s prekročením štandardnej dĺžky 

štúdia v dennej forme štúdia. Kým dnes študentovi, ktorý z rôznych dôvodov 

prekročí štandardnú dĺžku štúdia môže úhradu školného odpustiť rektor, 

novela umožňuje študovať bezplatne o jeden rok dlhšie v dvoch situáciách – ak 

bol študent na výmennom pobyte alebo ak v predchádzajúcom roku poberal 

sociálne štipendium; 
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o legislatívno-technické úpravy, súvisiace najmä z vypustením ustanovení o 

Akreditačnej komisii a akreditácií činností vysokých škôl, keďže úprava 

systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania bude upravená 

v osobitnom právnom predpise č. 269/2018 Z. z. (viac prorektor Moczo 

a prorektorka Kovačičová); 

o  zohľadnené potreby aplikačnej praxe vyplývajúce z ochrany osobných údajov: 

 problematika spracovávania osobných údajov študentov a absolventov 

(napr. účely ubytovania, vydávania študentských preukazov, členstva v 

študentských reprezentáciách alebo orgánoch fakulty alebo univerzity, 

zverejňovanie údajov o absolventoch na webe vo vymedzenom rozsahu 

/pozor, nie miesto narodenia, ako to máme v súčasnosti my, na to stále 

treba súhlas/ a pod.); 

 problematika spracovávania osobných údajov zamestnancov (napr. na 

anonymné hodnotenie učiteľov, zverejňovanie podobizní vedenia 

univerzity, vedenia fakulty a vedúcich zamestnancov univerzity 

a fakulty a pod.); 

 zvukové záznamy, audiovizuálne záznamy a priame prenosy zo 

vzdelávacích činností; 

 spracovávanie osobných údajov v univerzitnom časopise alebo 

fakultnom časopise;  

 spracovávanie údajov o osobách pri vstupe do budov; 

 spracovávanie osobných údajov na účely evidencie publikačnej činnosti 

 deadline na publikačnú činnosť za predchádzajúci rok sa mení 

na 31. január! 

 vypúšťa sa požiadavka na písomnú formu licenčnej zmluvy pri 

záverečných prácach (možnosť verejnej licencie); 

 expressis verbis umožnené vysokým školám používať štátny znak 

a pod. 

o  zavádza sa povinnosť vydávať nové doklady pri zmene mena a priezviska 

z dôvodu zmeny pohlavia na základe žiadosti oprávnenej osoby a to do 30 dní 

o  fakultatívna možnosť zapojiť sa do periodického hodnotenia výskumnej, 

vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti na základe výzvy ministerstva 

/§ 88a ZoVŠ/ 

o zavedenie nových pravidiel pre poskytovanie dotácií na iné činnosti /§ 106 

až 106b ZoVŠ/ 

 reprezentácie vysokých škôl 

 infraštruktúra 

 projekty, mobility, dátové siete a pod. 

 poskytuje sa na základe žiadosti podanej do výzvy ministerstva 

 

 

 

- doposiaľ identifikované nevyhnutné zmeny v legislatíve Univerzity Komenského 

v Bratislave (zabezpečia vecne príslušné útvary v súčinnosti s OLP RUK 

a Akademickým senátom UK): 

o VP č. 24/2014 Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje hlasovanie výberovej 

komisie podľa čl. 5 VP č. 14/2014 Zásady výberového konania; 

o VP č. 11/2014 schválený VR UK Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií 

profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií 

profesorov na UK; 
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o VP č. 26/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a 

poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2018/2019; 

o  VP č. 13/2013 Smernica rektora UK Zásady rigorózneho konania na UK (už v 

štádiu prípravy); 

o  nový VP o vnútornom systéme zabezpečovania kvality. 

 

Prosíme všetky útvary, fakulty a nefakultné súčasti, aby skontrolovali súlad predpisov, 

ktoré sa ich vecne týkajú, so zákonmi č. 269/2018 Z. z. a č. 270/2018 Z. z. a návrh zmien 

a doplnení týchto predpisov zaslali na OLP RUK. 

 

Termín: ASAP 
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Príloha č. 1 

 

§ 3 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 

 

 (1) Vysoká škola zabezpečuje kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania 

implementáciou svojho vnútorného systému a jeho sústavným rozvojom.  

 

 (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.  

 

(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, 

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, 

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  
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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). 

 


