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PRAVIDLÁ VYTVÁRANIA, USKUTOČŇOVANIA A ÚPRAVY 

ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV  

PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY 
 

 

 

 

Časť I. 

Základné ustanovenia 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Tento vnútorný predpis upravuje pravidlá aplikácie oprávnenia samostatne vytvárať,  

uskutočňovať a upravovať určený typ alebo typy študijných programov v určenej oblasti 

alebo oblastiach vzdelávania, podľa § 24 až 32 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 kvalite"). 

2. Súbor vnútorných požiadaviek záväzných pre udelenie oprávnenia uskutočňovať študijný 

program v prípadoch podľa § 23 až 25 zákona o kvalite je vymedzený vnútornými 

predpismi Paneurópskej vysokej školy (ďalej len „PEVŠ“), ku ktorým sa vyjadruje Rada 

pre vnútorné hodnotenie systému kvality na PEVŠ (ďalej len „Rada kvality“). 

3. Tento vnútorný predpis stanovuje požiadavky na uskutočňovanie a tvorbu študijných 

programov, špecifikáciu požiadaviek pre jednotlivé typy a formy študijných programov a 

ďalšie špecifické požiadavky a zmeny v študijných programoch v priebehu jeho 

uskutočňovania. 

 

 

 

Časť II. 

Samostatné oprávnenie vytvárať a uskutočňovať študijný program 

 

Čl. 2 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Oprávnenie samostatne vytvárať, upravovať a uskutočňovať určený typ alebo typy 

študijných programov v študijných odboroch a stupňoch (ďalej len „samostatné vytváranie 

a uskutočňovanie študijných programov“) udeľuje na základe písomnej žiadosti Slovenská 

akreditačná agentúra pre vysoké školy (ďalej len „SAAVS“) po posúdení vnútorného 

systému kvality vysokoškolského vzdelávania SAAVS alebo posúdení externou agentúrou.  

2. Žiadosť o samostatné vytváranie a uskutočňovanie študijných programov pre oblasť alebo 

oblasti vzdelávania obsahuje: 
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a) označenie oblasti alebo oblastí vzdelávania, v ktorých PEVŠ plánuje pôsobiť1  

b) správu o vnútornom hodnotení kvality vzdelávacej, tvorivej a s nimi súvisiacich 

činností2 ich prípravu a prerokovanie stanoví vnútorný predpis,3, 

c) sebahodnotiacu správu popisujúcu a hodnotiacu naplnenie požiadaviek vyplývajúcich 

z jednotlivých štandardov pre akreditáciu.4 

d) ďalšie náležitosti stanovené právnym predpisom.3 

3. Na príprave časti žiadosti o samostatné vytváranie a uskutočňovanie študijných programov 

uvedených v odstavci 3 písm. a) a c) sa podieľajú fakulty, ktoré v danej oblasti alebo 

oblastiach vzdelávania uskutočňujú alebo plánujú uskutočňovať študijný program alebo 

študijné programy.  

 

Čl. 3 

Návrh oblastí vzdelávania 

 

1. Rektor vyzve dekanov fakúlt k predloženiu návrhu odboru alebo odborov študijných 

programov, v ktorých fakulta uskutočňuje alebo bude uskutočňovať študijný program alebo 

študijné programy pre účely prípravy oblasti alebo oblastí vzdelávania, v ktorých PEVŠ na 

základe samostatného vytvárania a uskutočňovania študijných programov bude pôsobiť.3 

2. Návrh podľa odstavca 1 schvaľuje rektor. 

3. Predkladateľom alebo prekladateľmi  návrhu oblasti vzdelávania sú: 

a) dekan fakulty pri návrhu oblasti vzdelávania, v rámci ktorého sú alebo majú byť 

študijné programy uskutočňované na jednej fakulte, 

b) dekani fakúlt pri návrhu oblasti vzdelávania, v rámci ktorého sú alebo majú byť 

študijné programy uskutočňované na viacerých fakultách PEVŠ alebo inej vysokej 

školy. V tom prípade je jedna z fakúlt koordinátorom prípravy a prerokovania návrhu 

oblasti vzdelávania. 

4. Návrhy predložených oblastí vzdelávania predkladá rektor na schválenie vedeckej rade 

PEVŠ, správnej rade PEVŠ, a Rade kvality. 

5. V prípade vecných námietok proti návrhu oblasti vzdelávania vráti vedecká rada PEVŠ 

a Rada kvality návrh oblasti vzdelávania prostredníctvom rektora predkladateľom návrhu 

oblasti vzdelávania na nové prerokovanie.  

 

Čl. 4 

Príprava sebahodnotiacej správy 

 

 
1 Zákon č. 269/2018 o zabezpečení 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 
2 Vnútorný predpis PEVŠ č.2/2022 Vnútorný systém zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania na PEVŠ 
3 Vnútorný predpis PEVŠ č. 1/2022 štatút rady pre vnútorné hodnotenie kvality   
4 §23 zákona č. 269/2018 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  
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1. Po schválení návrhu oblastí vzdelávania vedeckou radou PEVŠ a Radou kvality vyzve 

rektor predkladateľa na poskytnutie podkladov pre účely prípravy sebahodnotiacej správy5.  

2. V prípade, ak podklady nie sú úplné alebo vykazujú iné nedostatky, vyzve rektor 

predkladateľa na doplnenie a odstránenie nezrovnalostí. Na doplnenie alebo odstránenie 

nezrovnalostí stanoví rektor predkladateľovi lehotu. 

 

Čl. 5 

Schválenie zámeru predložiť žiadosť o samostatné vytváranie a uskutočňovanie študijných 

programov 

 

1. Zámer predložiť žiadosť o samostatné vytváranie a uskutočňovanie študijných programov  

pre oblasť alebo oblasti vzdelávania schvaľuje Rada kvality na návrh rektora. 

2. Rada kvality môže v odôvodnených prípadoch prerušiť prerokovanie zámeru predložiť 

žiadosť o samostatné vytváranie a uskutočňovanie študijných programov a požiadať rektora 

o doplnenie, prípadne prepracovanie podkladov. 

 

Čl. 6 

Podanie žiadosti o inštitucionálnu akreditáciu 

 

1. Po schválení zámeru predložiť žiadosť o inštitucionálnu akreditáciu Radou kvality predloží 

rektor žiadosť o samostatné vytváranie a uskutočňovanie študijných programov SAAVS. 

 

Čl. 7 

Spolupráca s ďalšími osobami 

 

1. Pokiaľ má byť rozhodnutie o udelení samostatného vytvárania a uskutočňovania študijných 

programov založené na práve uskutočňovať študijný program v spolupráci s pracoviskami 

s postavením verejnej výskumnej inštitúcie, je takéto pracovisko tiež účastníkom konania 

o žiadosti o udelení samostatného vytvárania a uskutočňovania študijných programov. 

 

Čl. 8 

Zánik samostatného vytvárania a uskutočňovania študijných programov 

 

1. Samostatné vytváranie a uskutočňovanie študijných programov zaniká uplynutím doby, na 

ktorú bola akreditácia udelená, odňatím akreditácie podľa právneho predpisu alebo 

oznámením PEVŠ SAAVS, že sa vzdáva inštitucionálnej akreditácie pre oblasť alebo 

oblasti vzdelávania3. 

2. Zámer vzdať sa samostatného vytvárania a uskutočňovania študijných programov 

schvaľuje na návrh rektora Rada kvality. Pred schválením sa k zámeru vzdať sa 

samostatného vytvárania a uskutočňovania študijných programov pre oblasť alebo oblasti 

vzdelávania vyjadrujú vedecké rady a akademické senáty fakúlt, pri habilitačnom 

 
5 §23 zákona č. 269/2018 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  

a s tým súvisiace vnútorné predpisy PEVŠ  
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a inauguračnom konaní aj vedecká rada PEVŠ,  ktoré sa podieľajú alebo podieľali na 

uskutočňovaní študijných programov v danej oblasti alebo oblastiach vzdelávania. 

 

 

Časť III. 

Právo uskutočňovať študijné programy v rámci samostatného vytvárania 

a uskutočňovania študijných programov 

 

Čl. 9 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Samostatné vytváranie a uskutočňovanie študijných programov pre študijné odbory 

oprávňuje PEVŠ uskutočňovať študijné programy za podmienok stanovených zákonom o č. 

269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení 

a zákona o  vysokých školách. 

2. Na základe samostatného vytvárania a uskutočňovania študijných programov pre oblasť 

alebo oblasti vzdelávania udeľuje Rada kvality fakulte alebo fakultám oprávnenie 

uskutočňovať študijný program. 

 

Čl. 10 

Predkladanie návrhu študijného programu 

 

1. Zámer predložiť návrh študijného programu, ktorý doteraz nebol na fakulte uskutočňovaný, 

oznámi dekan fakulty alebo dekani fakúlt rektorovi. Rektor o tomto záujme informuje 

ostatných dekanov a spolu s ich prípadným vyjadrením predloží návrh na schválenie  Rade 

kvality.  

2. Návrh študijného programu predkladá rektorovi, ktorý ho predloží Rade kvality 

na prerokovanie, 

a) dekan fakulty po schválení vedeckou radou fakulty pri študijnom programe 

uskutočňovanom jednou fakultou podľa čl. 8 až 8b štatútu PEVŠ (ďalej len „štatút“) 

alebo 

b) dekani fakúlt pri študijných programoch uskutočňovaných viacerými fakultami, 

prípadne s podielom vysokoškolského ústavu podľa čl. 8 až 8b štatútu. 

3. Pred schválením návrhu vedeckou radou príslušnej fakulty alebo vedeckými radami 

príslušných fakúlt sa k návrhu vyjadruje akademický senát príslušnej fakulty alebo 

akademické senáty príslušných fakúlt. 

4. Náležitosti návrhu vychádzajú z právneho predpisu (zákona) a vnútorných predpisov 

PEVŠ. Podrobnosti upravuje vnútorný predpis PEVŠ, ku ktorému sa vyjadruje Rada 

kvality.  

5. Ak nie je návrh úplný alebo vykazuje iné nedostatky, vyzve Rada kvality predkladateľa 

na doplnenie a odstránenie nedostatkov. Na doplnenie alebo odstránenie nedostatkov môže 

Rada kvality predkladateľovi stanoviť lehotu.  
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Čl. 11 

Spolupráca s verejnými výskumnými inštitúciami 

 

1. Štúdium v študijnom programe môže tiež prebiehať v spolupráci s verejnými výskumnými 

inštitúciami, ak to vyplýva zo samostatného vytvárania a uskutočňovania študijných 

programov. 

2. Spolu s návrhom študijného programu predloží dekan fakulty, prípadne dekani fakúlt, 

dohodu o vzájomnej spolupráci pri uskutočňovaní študijného programu. 

3. Dohodu s verejnými výskumnými inštitúciami podpisuje súčasne dekan po vyjadrení 

akademického senátu fakulty a prerokovaní vedeckou radou fakulty a  štatutár PEVŠ. 

 

Čl. 12 

Spolupráca so zahraničnou vysokou školou 

 

1. Štúdium v študijnom programe môže v súlade predpismi6 prebiehať tiež v spolupráci so 

zahraničnou vysokou školou, ktorá realizuje obsahovo súvisiaci alebo doplňujúci študijný 

program. 

2. Podmienky spolupráce sa upravia v súlade s ustanoveniami zákona o vysokých školách 

a podľa právnych predpisov štátu, v ktorom má spolupracujúca zahraničná vysoká škola 

sídlo, v dohode zúčastnených vysokých škôl. 

3. Návrh dohody so zahraničnou vysokou školou predkladá dekan po prerokovaní vedeckou 

radou fakulty a vyjadrení akademického senátu fakulty na schválenie a podpis rektorovi a 

štatutárovi. 

 

Čl. 13 

Prerokovanie návrhu 

 

1. Rada kvality posudzuje, či návrh spĺňa požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov, 

vnútorných predpisov systému kvality pre oblasť študijných programov PEVŠ, a je 

v súlade s dlhodobým zámerom vzdelávacej a vedeckej, výskumnej, vývojovej, umeleckej 

alebo ďalšej tvorivej činnosti PEVŠ (ďalej len „strategický zámer PEVŠ“).7,8 

2. K návrhu sa vyjadruje pracovná skupina Rady kvality, ktorá si môže zriadiť pracovnú 

skupinu alebo vyžiadať stanovisko konzultantov.9 

3. Po vyjadrení príslušnej pracovnej skupiny Rada kvality návrh prerokuje a uznesie sa, či 

udelí oprávnenie uskutočňovať študijný program. 

4. Rada kvality môže v odôvodnených prípadoch prerušiť prerokovanie a požiadať 

predkladateľa o doplnenie alebo úpravu návrhu. Rada stanoví predkladateľovi na doplnenie 

alebo prepracovanie návrhu lehotu. Túto lehotu je možné predĺžiť. 

 
6 §54a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. 
7 Zákon č. 269/2018 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  
8 §1 ods. 2 až 4, § 2 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.  
9 Vnútorný predpis PEVŠ  č. 2/2022  -  štatút rady pre vnútorné hodnotenie kvality.   
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5. Rada kvality sa uznesie, či udelí oprávnenie uskutočňovať študijný program do 90 dní od 

obdržania návrhu predkladateľa či predkladateľov. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba, 

počas ktorej sú odstraňované nedostatky podľa čl. 11 ods. 5 a doba prerušenia prerokovaná 

podľa odstavca 4. 

 

Čl. 14 

Udelenie oprávnenia uskutočňovať študijný program v režime samostatného vytvárania 

a uskutočňovania študijných programov 

 

1. Rada kvality udelí oprávnenie uskutočňovať študijný program v režime samostatného 

vytvárania a uskutočňovania študijných programov maximálne na dobu 10 rokov. Na  dobu 

kratšiu ako 10 rokov sa môže udeliť oprávnenie uskutočňovať študijný program pokiaľ: 

a) sa študijným programom udeľuje oprávnenie uskutočňovať študijný program 

s ohľadom na naplnenie potreby zabezpečiť študentom možnosť doštudovania, 

b) študijný program neposkytuje dostatočné záruky riadneho zabezpečenia a rozvoja 

predovšetkým z hľadiska personálneho zabezpečenia a naplnenia štandardov 

študijných programov PEVŠ za obdobie 10 rokov, 

c) ide o zatiaľ neuskutočňovaný študijný program alebo  

d) o to fakulta požiada. 

2. Uznesenie Rady kvality o udelení oprávnenia uskutočňovať študijný  program podľa bodu 

1 obsahuje: 

a) názov a typ študijného programu, 

b) štandardnú dobu štúdia, 

c) formu štúdia, 

d) v prípade študijného programu so špecializáciami aj názov špecializácií,  

e) v prípade študijného programu, ktorý slúži na získanie ucelených znalostí a zručností 

tiež z iného študijného programu, uvedený druh študijného plánu, 

f) v prípade bakalárskeho alebo magisterského študijného programu profil študijného  

programu, 

g) oblasť, prípadne oblasti vzdelávania, na ktoré sa zameriava. V prípade kombinovaného 

študijného programu tiež podiel oblastí vzdelávania na výučbe, 

h) dobu, počas ktorej môže byť študijný program uskutočňovaný, 

i) pri študijných programoch podľa čl. 8 až 8b  štatútu názov fakulty, pri študijných 

programoch podľa čl. 8 až 8b štatútu názvy fakúlt, prípadne spolupracujúcich ústavov 

alebo zahraničných vysokých škôl (čl. 13), 

j) jazyk výučby, 

k) prípadne udelenie oprávnení konať štátnu rigoróznu skúšku s uvedením príslušného 

titulu. 

3. V prípade udeleného oprávnenia podľa odstavca 1 písm. b) obsahuje uznesenie Rady 

kvality uloženie prípadných nápravných opatrení alebo požiadaviek kontrolnej správy. 

4. Uznesenie Rady kvality o udelení oprávnenia uskutočňovať študijný program podpisuje 

predseda rady. Podpísané uznesenie sa doručí rektorovi PEVŠ.  
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5. Uznesenie o udelení oprávnenia uskutočňovať študijný program spolu s informáciami 

o dostupnosti štúdia pre osoby so špecifickými potrebami je bez zbytočného odkladu 

zverejnené vo verejnej časti webovej stránky PEVŠ.  

 

Čl. 15 

Neudelenie oprávnenia uskutočňovať študijné programy v režime samostatného vytvárania 

a uskutočňovania študijných programov 

 

1. Rada kvality rozhodne uznesením o neudelení oprávnenia uskutočňovať študijný program 

v režime samostatného vytvárania a uskutočňovania študijných programov, ak návrh 

a) nie je v súlade  s právnymi predpismi a vnútornými predpismi,10 

b) nespĺňa štandardy študijných programov PEVŠ, 

c) nie je v súlade so strategickým zámerom PEVŠ, 

d) neobsahoval všetky náležitosti potrebné na jeho schválenie a ku dňu prerokovania  

či ku dňu uplynutia lehoty podľa čl. 14 ods. 4 neboli tieto nedostatky odstránené. 

2. V prípade uznesenia podľa odstavca 1 informuje predkladateľa prostredníctvom rektora 

o dôvodoch svojho rozhodnutia. 

 

Čl. 16 

Preskúmanie uznesenia Rady kvality 

 

1. Predkladateľ alebo predkladatelia návrhu môžu požiadať prostredníctvom rektora o 

preskúmanie uznesenia Rady kvality o neudelení, odňatí alebo obmedzení oprávnenia 

uskutočňovať študijný program v režime samostatného vytvárania a uskutočňovania 

študijných programov. Žiadosť o preskúmanie uznesenia Rady kvality musí byť podaná do 

30 dní od oznámenia uznesenia predsedovi rady.  

2. Rada kvality opätovne preskúma súlad uznesenia rady kvality a jeho odôvodnenie 

s právnymi a vnútornými predpismi. 

3. Predkladateľ alebo predkladatelia návrhu môžu požiadať o stanovisko vedeckú radu PEVŠ. 

4. Rada  kvality uznesenie o neudelení oprávnenia uskutočňovať študijný program v režime 

samostatného vytvárania a uskutočňovania študijných programov 

a) potvrdí, alebo 

b) zruší a vráti Rade kvality na nové prerokovanie podľa čl. 13. V tomto prípade je 

nasledujúce rozhodnutie Rady kvality konečné. 

 

Čl. 17 

Rozšírenie oprávnenia uskutočňovať študijný program a zmeny v študijnom programe 

v režime samostatného vytvárania a uskutočňovania študijných programov 

 

 
10 Zákon č. 269/2018 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  
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1. Rozšírenie oprávnenia uskutočňovať študijný program a zmeny v študijnom programe  

v režime samostatného vytvárania a uskutočňovania študijných programov počas 

uskutočňovania študijného programu predkladateľ či predkladatelia môžu požiadať o: 

a) rozšírenie o inú formu štúdia, 

b) rozšírenie o špecializáciu, 

c) rozšírenie o študijný plán študijného programu, ktorý slúži na získanie ucelených 

znalostí a zručností tiež z iného študijného programu, 

d) rozšírenie na elokované pracovisko, 

e) rozšírenie spolupráce so zahraničnou vysokou školou (čl. 12), 

f) rozšírenie oprávnenia konať štátne rigorózne skúšky, 

g) udelenie oprávnenia uskutočňovať tento študijný program tiež v ďalšom jazyku 

výučby. 

2. Závažné zmeny v študijnom programe v priebehu jeho uskutočňovania stanovené 

vnútornými predpismi PEVŠ, ku ktorým sa vyjadruje Rada kvality, vopred oznámi dekan 

fakulty alebo dekani fakúlt Rade kvality.  

3. V prípadoch podľa odstavcov 1 a 2 sa postupuje primerane podľa čl. 13 a nasledujúcich 

článkov. 

 

Čl. 18 

Obmedzenie alebo odňatie oprávnenia uskutočňovať študijný program v režime samostatného 

vytvárania a uskutočňovania študijných programov 

 

1. Ak Rada kvality zistí závažné nedostatky pri uskutočňovaní študijného programu v režime 

samostatného vytvárania a uskutočňovania študijných programov, vyzve predkladateľa, 

a to najneskôr do 15 dní, na jeho nápravu v primeranej lehote.  

2. V prípade pretrvávania závažných nedostatkov pri uskutočňovaní študijného programu 

v režime samostatného vytvárania a uskutočňovania študijných programov sa Rada kvality 

uznesie podľa povahy veci 

a) na obmedzení oprávnenia uskutočňovať študijný program spočívajúci v zákaze 

prijímať na štúdium daného študijného programu ďalších uchádzačov, 

b) na odňatie oprávnenia uskutočňovať študijný program. 

Dôvody uvedie vo svojom uznesení.  

 

 

Čl. 19 

Zánik oprávnenia uskutočňovať študijný program v režime samostatného vytvárania 

a uskutočňovania študijných programov 

 

1. Oprávnenie uskutočňovať študijný program v režime samostatného vytvárania 

a uskutočňovania študijných programov zaniká: 

a) odňatím oprávnenia uskutočňovať študijný program podľa čl. 18 ods. 2 písm. b), 

b) oznámením PEVŠ o zrušení študijného programu na základe návrhu dekana fakulty 

alebo dekanov fakúlt podľa odstavca 2 vo verejnej časti webovej stránky PEVŠ,  
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c) uplynutím doby, na ktorú bolo oprávnenie uskutočňovať študijný programu udelené, 

alebo 

d) na základe ďalších dôvodov podľa právnych predpisov. 

2. Návrh na zrušenie študijného programu podľa odstavca 1 písm. b) podáva Rade kvality 

rektor, ktorý obdrží žiadosť od dekana fakulty po prerokovaní vedeckou radou a 

akademickým senátom fakulty, alebo dekanmi fakúlt po prerokovaní vedeckými radami a 

akademickými senátmi fakúlt. Oprávnenie uskutočňovať študijný program je zrušené 

oznámením Rady kvality vo verejnej časti webovej stránky PEVŠ.  

 

 

Časť IV. 

Akreditácia študijných programov 

 

Čl. 20 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Pokiaľ oprávnenie vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijný program daného typu 

v danom študijnom odbore alebo študijných odboroch nevyplýva z udeleného práva 

samostatného vytvárania a uskutočňovania študijných programov, môže PEVŠ toto 

oprávnenie získať udelením akreditácie daného študijného programu SAAVS.  

 

Čl. 21 

Zámer predložiť žiadosť o akreditáciu študijného programu 

 

1. Zámer predložiť žiadosť o akreditáciu študijného programu oznámi dekan fakulty nebo 

dekani fakúlt rektorovi. 

2. Ak ide o študijný program, ktorý doteraz nebol na fakulte uskutočňovaný, oznámi rektor 

tento zámer ostatným dekanom a spolu s ich prípadným vyjadrením predloží na schválenie 

Rade kvality.  

3. Ak príslušný študijný program patrí výhradne do oblasti vzdelávania alebo oblastí 

vzdelávania, v ktorej alebo v ktorých je PEVŠ oprávnená uskutočňovať študijný program 

na základe samostatného vytvárania a uskutočňovania študijného programu, vyzve rektor 

predkladateľa na predloženie návrhu študijného programu podľa čl. 10. 

4. Zámer predložiť žiadosť o akreditáciu študijného programu predkladá rektorovi, ktorý ho 

predloží Rade kvality na prerokovanie, 

a) dekan fakulty po schválení vedeckou radou fakulty pri študijnom programe 

uskutočňovanom jednou fakultou podľa čl.8 až 8b) štatútu 

b) dekani fakúlt, po schválení vedeckými radami fakúlt pri študijnom programe 

uskutočňovanom viacerými fakultami, prípadne s podielom vysokoškolských ústavov 

PEVŠ podľa čl.  8 až 8b štatútu. 

5. Pred schválením zámeru predložiť žiadosť o akreditáciu študijného programu vedeckou 

radou fakulty, prípadne vedeckými radami fakúlt, sa k návrhu vyjadruje akademický senát 

fakulty, prípadne akademické senáty fakúlt. 
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6. Zámer predložiť žiadosť o akreditáciu študijného programu obsahuje náležitosti stanovené 

právnymi predpismi.11 

7. Ak je zámer predložiť žiadosť o akreditáciu študijného programu neúplný alebo vykazuje 

iné nedostatky, ktoré bránia jeho predloženiu SAAVS, vyzve rektor predkladateľa na 

odstránenie nedostatkov. Na doplnenie alebo odstránenie nedostatkov môže rektor 

predkladateľovi určiť lehotu.  

 

Čl. 22 

Spolupráca s ďalšími právnickými osobami 

 

1. Zámer predložiť žiadosť o akreditáciu študijného programu môže spolu s PEVŠ podať tiež 

právnická osoba podľa  právnych predpisov.12 

2. Spolu so zámerom predložiť žiadosť o akreditáciu študijného programu predkladatelia 

predložia dohodu o vzájomnej spolupráci pri uskutočňovaní študijného programu.  

3. Dohodu s právnickou osobou podpisuje dekan po vyjadrení akademického senátu fakulty 

a prerokovaní vedeckou radou fakulty a štatutár PEVŠ.  

4. Náležitosti dohôd s inými právnickými osobami upraví vnútorný predpis rektora v súlade 

s vnútorným systémom kvality na PEVŠ. 

5. Účastníkom riadenia vo veci podania žiadosti o akreditáciu študijného programu je spolu 

s PEVŠ rovnako príslušná právnická osoba.13 

 

Čl. 23 

Spolupráca so zahraničnou vysokou školou 

 

1. Zámer predložiť žiadosť o akreditáciu študijného programu podľa čl. 8 až 8b štatútu  môže 

predložiť spolu s PEVŠ zahraničná vysoká škola.  

2. Podmienky spolupráce upravuje v súlade s ustanoveniami zákona o vysokých školách 

a právnymi predpismi štátu, v ktorom má spolupracujúca zahraničná vysoká škola svoje 

sídlo, dohoda zúčastnených vysokých škôl (ďalej len „dohoda o medziuniverzitnom  

štúdiu “).  

3. Náležitosti dohody o medziuniverzitnom štúdiu so zahraničnou vysokou školou upravuje 

vnútorný predpis PEVŠ.14 

Čl. 24 

Prerokovanie zámeru predložiť žiadosť o akreditáciu študijného programu 

 

 
11 

§23 zákona č. 269/2018 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.  
12 Zákon 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  

a zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. 
13 § 35 až § 39a a 54 ods.12 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

predpisov. 
14 Čl. 26 Študijného a skúšobného poriadku PEVŠ. 
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1. Rada kvality posudzuje súlad zámeru predložiť žiadosť o akreditáciu študijného programu 

s právnymi predpismi, vnútornými predpismi, so štandardmi študijných programov PEVŠ 

a so strategickým zámerom PEVŠ. 

2. K zámeru predložiť žiadosť o akreditáciu študijného programu sa vyjadruje príslušná 

pracovná skupiny Rady kvality, ktorá si môže vyžiadať stanovisko konzultantov.15 

3. Rada kvality môže v odôvodnených prípadoch prerušiť prerokovanie  zámeru predložiť 

žiadosť o akreditáciu študijného programu a požiadať predkladatelia o doplnenie, prípadne 

úpravu zámeru akreditácie študijného programu. Rada kvality stanoví predkladateľovi na 

doplnenie alebo prepracovanie žiadosti o akreditáciu študijného programu lehotu. 

4. Rada kvality sa uznesie na postúpení zámeru predložiť žiadosť o akreditáciu študijného 

programu do 90 dní od obdržania zámeru akreditácie študijného  programu predkladateľa 

či predkladateľov. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba, počas ktorej sú odstraňované 

nedostatky podľa čl. 22 ods. 6 a doba prerušenia prerokovania podľa odstavca 3. 

5. Uznesenie Rady kvality na postúpení zámeru predložiť žiadosť o akreditáciu študijného 

programu obsahuje 

a) názov a typ študijného programu, 

b) štandardnú dobu štúdia, 

c) formu štúdia, 

d) v prípade študijného programu so špecializáciou názov špecializácie,  

e) v prípade študijného  programu, ktorý slúži na získanie ucelených znalostí a zručností  

tiež z iného študijného programu, uvedenie druhu študijného plánu, 

f) v prípade bakalárskeho alebo magisterského/inžinierskeho študijného programu profil 

študijného programu, 

g) oblasť prípadne oblasti vzdelávania, do ktorých študijný program patrí. V prípade 

kombinovaného študijného programu tiež podiel oblastí vzdelávania na výučbe, 

h) pri študijných programoch podľa čl. 8 až 8b štatútu názov fakulty, pri študijnom 

programe podľa čl.  8 až 8b štatútu názvy fakúlt, prípadne verejných vedeckých 

inštitúcií (čl. 11) alebo zahraničných vysokých škôl (čl. 12), v prípade žiadosti 

o akreditáciu podľa platnej legislatívy tiež názov a sídlo spolupracujúcej inštitúcie (čl. 

22), vrátane zahraničnej vysokej školy (čl. 23), 

i) jazyk výučby. 

 

Čl. 25 

Podanie žiadosti o akreditáciu študijného programu 

 

1. Po schválení zámeru predložiť žiadosť o akreditáciu študijného programu Radou kvality 

rektor predloží žiadosť o akreditáciu študijného programu SAAVS. 

2. V prípade, že Rada kvality neschváli zámer predložiť žiadosť o akreditáciu študijného 

programu, vráti ju s odôvodnením na nové prerokovanie fakulte, prípadne fakultám. 

Predkladateľ alebo predkladatelia podľa okolností na znení predloženého zámeru 

akreditácie študijného programu trvajú, doplnia ho alebo inak zmenia, alebo ho vezmú späť. 

 
15)  Vnútorný predpis PEVŠ č. 2/2022 štatút rady pre vnútorné hodnotenie kvality.   
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Trvanie na pôvodnom znení zámeru akreditácie študijného programu je potrebné 

samostatne odôvodniť. 

 

Čl. 26 

Rozšírenie a predĺženie akreditácie študijného programu a zmeny v študijnom programe 

v priebehu jeho uskutočňovania 

 

1. Pri prerokovaní zámeru predĺžiť platnosť akreditácie študijného programu alebo  zámeru 

rozšíriť súčasnú akreditáciu študijného programu16 sa postupuje primerane podľa čl. 21 až 

25 tohto predpisu.  

2. Závažné zmeny v študijnom programe v priebehu jeho uskutočňovania stanovené 

vnútorným predpisom  rektora oznámi vopred dekan fakulty alebo dekani fakúlt Rade 

kvality. Rada kvality ho posúdi, prípadne prerokuje podľa čl. 24 a výsledok oznámi 

SAAVS.  

 

Čl. 27 

Zánik akreditácie študijného programu 

 

1. Akreditácia študijného programu zaniká odňatím akreditácie, oznámením vysokej školy 

o zrušení študijného programu alebo uplynutím doby, na ktorú bola akreditácia udelená.13 

2. Návrh na zrušenie študijného programu podáva rektorovi dekan fakulty po prerokovaní 

vedeckou radou a akademickým senátom fakulty alebo dekani fakúlt po prerokovaní  

vedeckými radami a akademickými senátmi fakúlt. Študijný program je zrušený 

oznámením Rady kvality vo verejnej časti webovej stránky PEVŠ po schválení vedeckou 

radou PEVŠ.  

 

 

Časť V. 

Akreditácia habilitačného konania a inauguračného konania 

 

Čl. 28 

Žiadosť o akreditáciu 

 

1. Návrh na podanie žiadosti o akreditáciu habilitačného konania alebo inauguračného 

konania v danom odbore (ďalej len „konanie“) predkladá Rade kvality rektor, ktorému 

zašle žiadosť dekan príslušnej fakulty po vyjadrení vedeckej rady fakulty. 

2. Návrh na podanie žiadosti o  konanie obsahuje 

a) náležitosti stanovené právnym predpisom13, 

b) údaje o akademických pracovníkoch, ktorí zabezpečujú príslušný odbor. 

 
16)  Zákon č. 269/2018 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.  
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2. Ak nie je návrh na podanie žiadosti o  konanie úplný alebo vykazuje iné nedostatky, ktoré 

bránia jeho prerokovaniu alebo podaniu žiadosti, vyzve Rada kvality prostredníctvom 

rektora príslušného dekana na odstránenie nedostatkov. 

3. Ak ide o konanie, ktoré doteraz nebolo na fakulte uskutočňované, informuje Rada kvality 

rektora o tomto úmysle, ten to oznámi ostatným dekanom. Ich prípadné vyjadrenia sú 

podkladom pre ďalšie prerokovanie žiadosti. 

 

Čl. 29 

Prerokovanie žiadosti o akreditáciu 

 

1. K návrhom na podanie žiadosti o akreditačné konanie podľa § 28 sa vyjadruje vedecká rada 

PEVŠ. 

2. Ak z vyjadrenia vedeckej rady PEVŠ vyplývajú  pochybnosti o vhodnosti realizovať 

konanie v navrhovanom odbore, poskytne toto vyjadrenie rektor dekanovi, ktorý návrh 

predložil, na zváženie, prípadne si vyžiada doplňujúce podklady. 

3. V prípade vecných námietok proti pôvodnému návrhu si dekan vyžiada nové vyjadrenie 

vedeckej rady fakulty. Dekan podľa okolností na znení svojho návrhu trvá, doplní ho alebo 

inak zmení, alebo ho vezme späť. Trvanie na pôvodnom znení návrhu je potrebné 

samostatne zdôvodniť. 

 

 

Čl. 30 

Podanie žiadosti o akreditáciu 

 

1. V prípade kladného stanoviska vedeckej rady PEVŠ a Rady kvality rektor podá žiadosť 

o akreditáciu konania SAAVS najneskôr do štyroch mesiacov odo dňa schválenia žiadosti 

Radou kvality. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba, počas ktorej boli odstraňované 

nedostatky podľa čl. 29 ods. 3. 

 

 

Časť VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

Čl. 31 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento vnútorný predpis bol schválený vedeckou radou PEVŠ dňa 14.02.2022. 

2. Tento vnútorný predpis nadobudol platnosť dňa 01.03.2022.  

3. Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť dňa 01.04.2022.  

 

 

Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.  

                      rektor 
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