
Výzva na zápis do zoznamu posudzovateľov  

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo  

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 20.11.2019 

Dátum uzavretia výzvy: 20.12.2019 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) ako nezávislá 

verejnoprávna inštitúcia na základe 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 VŠ“) vyhlasuje výzvu na zápis do zoznamu posudzovateľov agentúry. 

Agentúra hľadá široké spektrum posudzovateľov z radov učiteľov, vedcov, zamestnávateľov, 

odborníkov na systémy kvality, študentov i zahraničných odborníkov.  

Kontext 

Poslaním agentúry je zlepšovanie kvality vzdelávania modernými nástrojmi v súlade 

s Európskymi štandardami pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania. Má 

poskytovať zrkadlo kvality vysokým školám a rozhodovať o udelení príslušných akreditácií 

v zmysle zákona o kvalite VŠ a nahradí tak činnosť doterajšej Akreditačnej komisie a príslušné 

úkony ministerstva a ministra.  

Osnovou pre akreditačnú činnosť sú akreditačné štandardy, ktorých návrh je zverejnený na 

webovom sídle agentúry (odkaz na návrh štandardov) a ku ktorým môže verejnosť zasielať 

svoje pripomienky do 5. decembra 2019.  

Po nadobudnutí účinnosti akreditačných štandardov bude možné agentúre podávať žiadosti 

vysokých škôl o akreditáciu a predpokladá sa, že ich agentúra začne prijímať  v druhom 

štvrťroku 2020. Na účely posúdenia týchto žiadostí vysokých škôl bude výkonná rada agentúry 

vytvárať pracovné skupiny z osôb  zapísaných do zoznamu posudzovateľov agentúry.  

Požiadavky na uchádzača 

Uchádzači na zápis do zoznamu posudzovateľov musia spĺňať požiadavky zákona o kvalite 

VŠ a požiadavky v súlade so znením vnútorného predpisu agentúry Zásady na zápis do 

zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných skupín 

výkonnej rady agentúry (odkaz na zásady).  

Postup zápisu do zoznamu posudzovateľov 

Uchádzači podávajú prihlášku prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na 

webovom sídle agentúry kedykoľvek odo dňa vyhlásenia výzvy až do dňa uzavretia výzvy.  

Podané prihlášky uchádzačov agentúra registruje a spracúva priebežne. Agentúra posudzuje 

splnenie požadovaných obsahových náležitostí a požiadaviek kladených na uchádzača na 

zápis do zoznamu posudzovateľov. Uchádzači, ktorí nesplnia minimálne požiadavky 

a/alebo požadované obsahové náležitosti prihlášky budú informovaní o nezaradení do návrhu 

na zápis do zoznamu posudzovateľov. 

Prihlášky uchádzačov, ktorí splnia minimálne požiadavky a požadované obsahové náležitosti 

prihlášky budú zaradené na rokovanie výkonnej rady agentúry. Výkonná rada rozhoduje 

o zaradení uchádzačov do zoznamu posudzovateľov formou uznesenia. Uchádzači budú 

o rozhodnutí výkonnej rady informovaní.  



Agentúra poskytuje odbornú prípravu osobám zapísaným do zoznamu posudzovateľov. 

Odborná príprava je podmienkou pre výkon činnosti posudzovateľa.  

Činnosť odborných posudzovateľov bude honorovaná.  

Spôsob a termín podania prihlášok  

Uchádzač vyplní prihlášku prostredníctvom elektronického formuláru (odkaz na formulár) 

a postupuje podľa krokov, ktorými je automaticky vedený.  

Za prihlášku doručenú včas sa považuje, ak bol elektronický formulár vyplnený úplne a vrátane 

príloh odoslaný elektronicky do termínu uzavretia výzvy.    

Na zápis do zoznamu posudzovateľa nie je právny nárok.  

Kontaktné údaje vyhlasovateľa výzvy  

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo  

Korešpondenčná adresa: Staré Grunty 52, 841 04 Bratislava 

Telefón: +421 948 904 571 

E-mail: info@saavs.sk  

Web: www.saavs.sk  

Záväzný charakter majú informácie poskytnuté písomnou formou. Informácie poskytnuté 

telefonicky alebo ústne nie je možné považovať za záväzné a odvolávať sa na nich. 

Upozorňujeme uchádzačov, aby priebežne sledovali webové sídlo agentúry, kde budú 

v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.  
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