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Vybrané informácie z oblasti vzdelávania



Akreditácie

• Register študijných programov aj HVK

https://www.portalvs.sk/sk/morho

https://www.portalvs.sk/sk/hai

• Rozhodnutia ministra len cez e-schránku, 

podpísané elektronicky 

https://www.portalvs.sk/sk/morho
https://www.portalvs.sk/sk/hai


Nové legislatívne normy
• Novela zákona o VŠ, 270/2018 Z. z., niekoľko časových 

verzií podľa účinnosti 

• Zákon o zabezpečovaní kvality VŠ štúdia 269/2018 Z. z.

• Suma na určenie základu školného na AR 2019/2020

470 €

http://www.minedu.sk/zaklad-na-urcenie-skolneho-a-

poplatkov-spojenych-so-studiom/

• Maximálne ročné školné na externom štúdiu

http://www.minedu.sk/data/att/13526.pdf

http://www.minedu.sk/zaklad-na-urcenie-skolneho-a-poplatkov-spojenych-so-studiom/
http://www.minedu.sk/data/att/13526.pdf


Zmeny: školné

• Od AR 2019 § 92 ods. 6 prvej vete sa bodka na konci 

nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová

• „ak 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.“.



52a Interdisciplinárne štúdiá

• (1) Bakalársky študijný program je 

uskutočňovaný ako interdisciplinárne štúdiá, ak sa 

uskutočňuje vo viac ako dvoch študijných 

odboroch, a študijný odbor alebo kombinácia 

dvoch študijných odborov, v ktorých sa získava 

vysokoškolské vzdelanie, sa určí podľa 

absolvovaných predmetov.

• (2) Pravidlá študijného programu vyžadujú, aby si 

študent počas druhého roka štúdia zvolil jeden 

študijný odbor alebo dva študijné odbory,

v ktorých chce riadne skončiť štúdium.



52a Interdisciplinárne štúdiá

• (3) Vysokoškolské vzdelanie je možné získať len 

v tom študijnom odbore, v ktorom má vysoká 

škola právo uskutočňovať študijné programy 

prvého stupňa.

• (4) Na diplome sa uvádza študijný odbor alebo 

kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých 

boli splnené podmienky na získanie 

vysokoškolského vzdelania.“.



Akreditácie

• Akreditačnú komisiu nahradí Agentúra

• Akreditačná komisia - žiadosti do 15. 6. 2019



Akreditácie

• „(1) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) uloží pokutu

• a) od 16 600 eur do 500 000 eur právnickej osobe, ktorá poskytuje, 

organizuje alebo zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie na území 

Slovenskej republiky a nie je vysokou školou alebo nie je externou 

vzdelávacou inštitúciou,

• b) od 5 000 eur do 20 000 eur vysokej škole, ktorá

1. príjme alebo zapíše uchádzača o štúdium na neakreditovaný študijný 

program alebo

2. nezastaví po nariadení zrušenia študijného programu výučbu 

predmetov v tomto študijnom programe.“.



Reakreditácie (nové ŠP)

Ak má vysoká škola priznané niektoré právo 

podľa odsekov 1 až 3 s časovým obmedzením z 

dôvodu, že išlo o nový študijný program, 

časové obmedzenie pre toto právo sa od 

1. novembra 2018 ruší a MS túto skutočnosť 

vyznačí do 30. novembra 2018 v registri 

študijných programov.



Správy o odstránení nedostatkov

Ak vysokej škole vznikla podľa predpisov účinných do 31.

októbra 2018 povinnosť podať ministerstvu školstva správu

o výsledku prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov, ktoré

boli uvedené vo vyjadrení Akreditačnej komisie pri posudzovaní

spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať príslušný študijný

program alebo habilitačné konanie

a inauguračné konanie v príslušnom študijnom odbore, táto

povinnosť zostáva zachovaná.



Správy o odstránení nedostatkov

Ak vysoká škola správu podľa prvej vety nepodá v termíne

určenom v rozhodnutí o priznaní príslušného práva alebo do

jedného roka od doručenia rozhodnutia o pozastavení platnosti

priznaného práva, minister školstva priznané právo odníme. Ak

vysoká škola správu podľa prvej vety podá včas, ministerstvo

školstva požiada o overenie výsledku prijatých opatrení do

31. decembra 2019 Akreditačnú komisiu a od 1. januára 2020

agentúru; ak sa Akreditačná komisia nevyjadrí do 31. decembra

2019, úkony Akreditačnej komisie, ministerstva školstva

a ministra školstva vykoná agentúra. Výsledok prijatých

opatrení sa overí podľa kritérií vydaných podľa predpisov

účinných do 31. októbra 2018.



Ďakujem za pozornosť.
zuzana.kovacicova@uniba.sk


