
(12) Údaje v centrálnom registri študentov môžu
spracúvať len osobitne poverení zamestnanci minister-
stva alebo v rozsahu podľa odsekov 7 až 9 osobitne pove-
rení zamestnanci vysokej školy, alebo osobitne poverení
zamestnanci príslušného ministerstva, ktorí sú povinní
pri práci s centrálnym registrom študentov dodržiavať
právne predpisy o ochrane osobných údajov.40)

(13) Na uchovávanie údajov z centrálneho registra
študentov sa vzťahuje osobitný predpis.40a) Osobné
údaje podľa § 73 ods. 3 je možné v centrálnom registri
študentov spracúvať 50 rokov od skončenia štúdia
dotknutej osoby.

(14) Ministerstvo je oprávnené po zmene údajov
v centrálnom registri študentov spracúvať podľa tohto
zákona aj údaje vedené v centrálnom registri študentov
pred touto zmenou po dobu podľa odseku 13.

(15) Ministerstvo zabezpečuje porovnanie údajov za-
znamenaných do centrálneho registra študentov podľa
odseku 4 s údajmi vedenými v registri obyvateľov Slo-
venskej republiky40d) a ak ide o rozpor medzi údajmi
v centrálnom registri študentov a údajmi v registri oby-
vateľov Slovenskej republiky, zabezpečí opravu údajov
v centrálnom registri študentov podľa údajov v registri
obyvateľov Slovenskej republiky. Na účely podľa prvej
vety ministerstvo vnútra poskytne ministerstvu údaje
z registra obyvateľov Slovenskej republiky spôsobom
umožňujúcim automatizovaný prístup k týmto údajom
a automatizované porovnanie s údajmi v centrálnom
registri študentov. Podrobnosti upravia ministerstvo
a ministerstvo vnútra vo vzájomnej dohode.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 40b, 40c a 40d zne-
jú:
„40b) Napríklad zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzde-

lávania.
40c) Napríklad § 10 ods. 2 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o so-

ciálnom poistení, § 4 ods. 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prí-
davku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení, § 3 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona
č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších predpisov.

40d) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Sloven-
skej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov.“.

145. § 74 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Ak na skončenie pracovného pomeru zamest-

nanca vysokej školy bezprostredne nadväzuje vznik
nového pracovného pomeru k tej istej vysokej škole, na
účely tohto zákona ide o jeden pracovný pomer.

(4) Vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník
a umelecký pracovník môže mať najviac tri pracovné
pomery s vysokými školami sídliacimi na území Sloven-
skej republiky alebo pôsobiacimi na území Slovenskej
republiky, uzavreté na výkon práce vysokoškolského
učiteľa, výskumného pracovníka a umeleckého pracov-
níka, pričom najviac v jednom z nich môže vykonávať
prácu v ustanovenom týždennom pracovnom čase.40e)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 40e znie:
„40e) § 85 ods. 8 Zákonníka práce.“.

146. V § 75 ods. 3, 6 a 7, § 76 ods. 3, § 77 ods. 2 a 4 sa
za slová „vedecko-pedagogický titul“ v príslušnom tva-

re vkladajú slová „alebo umelecko-pedagogický titul“
v príslušnom tvare.

147. V § 75 ods. 8 sa slová „akademický titul PhD.“
nahrádzajú slovami „vysokoškolské vzdelanie tretieho
stupňa“.

148. V § 75 ods. 9 sa slová „akademického titulu
PhD.“ nahrádzajú slovami „vysokoškolského vzdelania
tretieho stupňa“.

149. V § 76 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
„alebo profesor“.

150. V § 76 odsek 8 znie:
„(8) Splnenie podmienok podľa odsekov 6 a 7 posu-

dzuje vedecká rada verejnej vysokej školy alebo vedec-
ká rada fakulty na základe kritérií na získanie titulu
docent a kritérií na získanie titulu profesor schvále-
ných podľa § 12 ods. 1 písm. e). Na žiadosť ministerstva
sa po rozhodnutí vedeckej rady vysokej školy alebo po
rozhodnutí vedeckej rady fakulty k splneniu týchto kri-
térií vyjadruje Akreditačná komisia.“.

151. V § 76 odsek 10 znie:
„(10) Vysoká škola zverejňuje v lehotách ustanove-

ných všeobecne záväzným právnym predpisom podľa
odseku 11 na dobu piatich rokov odo dňa skončenia
habilitačného konania alebo konania na vymenovanie
profesora na webovom sídle určenom ministerstvom
a) údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitač-

ného konania alebo uchádzača konania na vymeno-
vanie profesora v rozsahu
1. meno, priezvisko, rodné priezvisko,
2. akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly,

umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti,
3. rok narodenia,
4. údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akade-

mickom raste a absolvovanom ďalšom vzdeláva-
ní,

5. údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedago-
gickej činnosti,

6. údaje o odbornom alebo o umeleckom zameraní,
7. údaje o publikačnej činnosti,
8. ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu,
9. počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom

s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotove-
nia životopisu riadne skončili,

b) názov študijného odboru, v ktorom sa konanie
uskutočňuje,

c) tému habilitačnej práce alebo inauguračnej pred-
nášky,

d) údaje o oponentoch, najmä ich meno a priezvisko,
akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo
umelecko-pedagogický titul,

e) oponentské posudky,
f) zloženie vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na

udelenie vedecko-pedagogického titulu alebo
umelecko-pedagogického titulu „docent“ alebo ná-
vrh na vymenovanie profesora, a to v rozsahu meno
a priezvisko člena vedeckej rady, jeho akademické
tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-peda-
gogické tituly a vedecké hodnosti; ak člen vedeckej
rady vysokej školy nie je členom akademickej obce
tejto vysokej školy alebo ak člen vedeckej rady fakul-
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ty nie je členom akademickej obce vysokej školy,
ktorej je fakulta súčasťou, uvádza sa aj názov za-
mestnávateľa tohto člena,

g) rozhodnutie vedeckej rady po skončení habilitačného
konania alebo konania na vymenúvanie profesora,

h) ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania alebo
konania na vymenovanie profesora.“.

152. § 76 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Podrobnosti o postupe získavania vedecko-pe-

dagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov
„docent“ a „profesor“, štruktúre a obsahu profesijného
životopisu, o ďalších údajoch zverejňovaných o priebe-
hu habilitačných konaní alebo konaní na vymenúvanie
profesora, o spôsobe a forme ich zverejňovania a lehoty
ich zverejňovania ustanoví všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

153. V § 77 ods. 1 tretia veta znie: „Vypísanie výbero-
vého konania vysoká škola zverejňuje na webovom síd-
le určenom ministerstvom a na svojej úradnej výveske
alebo úradnej výveske fakulty, ak ide o pracovné miesto
alebo funkciu zaradenú na fakulte.“ a vypúšťa sa štvrtá
veta.

154. V § 80b ods. 1 sa slovo „vedie“ nahrádza slovom
„spravuje“.

155. V § 80b ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Mi-
nisterstvo poskytne právnickej osobe podľa osobitného
predpisu40b) na základe dohody osobné údaje formou
automatizovaného prístupu k údajom v registri za-
mestnancov, ak informácia z tohto registra je rozhodu-
júca pre jej rozhodovaciu činnosť podľa osobitného
predpisu.40b)“.

156. V § 80b ods. 3 sa slová „dátum narodenia u cu-
dzincov“ nahrádzajú slovami „dátum narodenia“ a vy-
púšťajú sa slová „miesto pobytu v Slovenskej republike
u cudzincov“ a na konci sa pripája táto veta: „U cudzin-
cov sa zaznamenáva aj miesto pobytu v Slovenskej re-
publike; rodné číslo sa zaznamenáva, ak mu bolo pride-
lené ministerstvom vnútra.“.

157. V § 80b odsek 5 znie:
„(5) Údaje v registri zamestnancov môžu spracú-

vať38a) len osobitne poverení zamestnanci vysokej školy,
ministerstva, ministerstva obrany, ministerstva vnút-
ra a ministerstva zdravotníctva.“.

158. V § 80b ods. 6 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za
slová „odseku 3“ sa vkladajú slová „a údaje o garanto-
vaní študijného programu podľa § 75 ods. 4 a 5“.

159. V § 80b ods. 7 sa na konci pripája táto veta:
„Osobné údaje podľa odseku 3 je možné v registri zamest-
nancov spracovávať najdlhšie do desiatich rokov od
skončenia pracovnoprávneho vzťahu dotknutej osoby.“.

160. § 80b sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8) Ak nastala zmena údajov v registri zamestnan-

cov, ministerstvo je oprávnené spracovávať v registri
zamestnancov údaje aj pred touto zmenou po dobu
podľa odseku 7.

(9) Ministerstvo zabezpečuje porovnanie údajov za-
znamenaných do registra zamestnancov podľa odseku 3
s údajmi vedenými v registri obyvateľov Slovenskej re-

publiky,40d) a ak ide o rozpor medzi údajmi v registri za-
mestnancov a údajmi v registri obyvateľov Slovenskej
republiky, zabezpečí opravu údajov v registri zamest-
nancov podľa údajov v registri obyvateľov Slovenskej
republiky. Na účely podľa prvej vety poskytne minister-
stvo vnútra ministerstvu údaje z registra obyvateľov
Slovenskej republiky spôsobom umožňujúcim auto-
matizovaný prístup k týmto údajom a automatizované
porovnanie s údajmi v registri zamestnancov. Podro-
bnosti upravia ministerstvo a ministerstvo vnútra vo
vzájomnej dohode.“.

161. Nadpis deviatej časti znie: „ZABEZPEČOVANIE
KVALITY VZDELÁVANIA“.

162. V § 82 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové pís-
meno g), ktoré znie:

„g) k splneniu kritérií schválených podľa § 12 ods. 1
písm. e) na návrh ministerstva a k lehote podľa § 83
ods. 11,“.

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

163. V § 82 ods. 4 sa slová „§ 83 ods. 11“ nahrádzajú
slovami „§ 83 ods. 12“.

164. V § 82 ods. 5 sa za slovom „podkladov“ pripája
bodkočiarka a tieto slová: „ak ide o postup podľa odse-
ku 8 najneskôr do 60 dní od vrátenia vyjadrenia minis-
terstvom“ a slová „svojej internetovej stránke“ sa na-
hrádzajú slovami „svojom webovom sídle“.

165. V § 82 odseky 7 a 8 znejú:
„(7) Kritériá používané pri posudzovaní spôsobilosti

podľa odseku 2 písm. a) až c), kritériá používané pri vy-
jadrovaní sa o zaradení vysokej školy, kritériá používa-
né pri hodnotení úrovne výskumnej, vývojovej, umelec-
kej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej
akreditácie činností vysokej školy a kritériá používané
pri vyjadrovaní sa k vnútornému systému zabezpečo-
vania kvality vysokoškolského vzdelávania (ďalej len
„vnútorný systém kvality“) navrhuje Akreditačná komi-
sia a po vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl
ich schvaľuje ministerstvo. Akreditačná komisia môže
navrhnúť osobitné kritériá používané pri posudzovaní
spôsobilosti podľa odseku 2 písm. a) pre akademicky
orientované bakalárske študijné programy a pre profe-
sijne orientované bakalárske študijné programy, ako aj
osobitné kritériá používané pri posudzovaní spôsobi-
losti podľa odseku 2 písm. a) až c) pre jednotlivé študij-
né odbory alebo pre viac študijných odborov.

(8) Právnická osoba, ktorej sa vyjadrenie podľa § 82
ods. 2 týka, má právo zaslať ministerstvu pripomienky
k vyjadreniu Akreditačnej komisie do ôsmich dní od
jeho zverejnenia na webovom sídle Akreditačnej komi-
sie. Ak vyjadrenie Akreditačnej komisie, ku ktorému
boli zaslané pripomienky, nie je dostatočne odôvodne-
né, ministerstvo ho vráti Akreditačnej komisii spolu
s predloženými písomnými pripomienkami na dopraco-
vanie odôvodnenia alebo na nové vyjadrenie; minister-
stvo tak môže urobiť aj opakovane. Ak vysoká škola
mala priznané právo s časovým obmedzením, ktorého
platnosť sa skončí v období počas dopracúvania vyjad-
renia Akreditačnej komisie, priznané právo sa
predlžuje až do rozhodnutia ministra.“.
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166. § 82 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
„(9) Na účely § 83 ods. 15 sa vyjadrovanie podľa od-

seku 2 písm. a) považuje za vyjadrovanie o spôsobilosti
vysokej školy vytvoriť študijný program pozostávajúci
z kombinácie dvoch predmetov, ak ide o učiteľský štu-
dijný program, alebo z kombinácie dvoch jazykov, ak
ide o študijný program v študijnom odbore prekladateľ-
stvo a tlmočníctvo, a absolventom takého študijného
programu udeľovať akademický titul.

(10) Akreditačná komisia zverejňuje na svojom we-
bovom sídle
a) žiadosti podľa § 83, 84 alebo § 86; osobné údaje sa

zverejňujú v rozsahu meno, priezvisko, rok narode-
nia, akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly,
umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti,

b) hodnotiacu správu vypracovanú pracovnou skupi-
nou Akreditačnej komisie a stanovisko žiadateľa
k jej obsahu,

c) vyjadrenie Akreditačnej komisie k žiadostiam podľa
§ 83 alebo podľa § 86,

d) výsledky komplexnej akreditácie činností vysokej
školy podľa § 84 okrem rozhodnutí ministra podľa
§ 84 ods. 4 písm. c).“.

167. V § 83 ods. 1 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza
slovom „minister“ a slová „§ 53 ods. 8“ sa nahrádzajú
slovami „§ 53 ods. 9“.

168. V § 83 ods. 3, 7 až 9 sa slovo „ministerstvo“ na-
hrádza slovom „minister“.

169. V § 83 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý
znie:

„(10) Ak podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie ne-
boli pri habilitačnom konaní alebo konaní na vymenú-
vanie profesorov splnené kritériá podľa § 12 ods. 1
písm. e), minister odníme vysokej škole právo uskutoč-
ňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie
profesorov v príslušnom študijnom odbore.“.

Doterajšie odseky 10 až 13 sa označujú ako odseky 11
až 14.

170. V § 83 odsek 11 znie:
„(11) Ak vysokej škole bolo odňaté právo alebo za-

mietnutá žiadosť o priznanie práva podľa odseku 9, ne-
smie vysoká škola požiadať o akreditáciu študijného
programu v rovnakom študijnom odbore skôr ako je-
den rok po rozhodnutí ministra; ak ide o študijný prog-
ram uskutočňovaný na fakulte, toto obmedzenie sa
vzťahuje len na žiadosť o akreditáciu pre študijné prog-
ramy uskutočňované na príslušnej fakulte. Ak vysokej
škole bolo odňaté právo podľa odseku 10, nesmie vyso-
ká škola požiadať o akreditáciu habilitačného konania
a konania na vymenúvanie profesorov v príslušnom
študijnom odbore skôr ako o tri až šesť rokov po roz-
hodnutí ministra podľa závažnosti zistených nedostat-
kov; dĺžka lehoty sa uvádza v rozhodnutí ministra o od-
ňatí príslušného práva, pričom pri jej určení sa
prihliada na vyjadrenie Akreditačnej komisie.“.

171. V § 83 odsek 14 znie:
„(14) Vysoká škola na začiatku akreditácie študijné-

ho programu v zdravotníckom študijnom odbore
požiada ministerstvo zdravotníctva o stanovisko, či ab-

solventi študijného programu budú spĺňať podmienky
na výkon zdravotníckeho povolania podľa osobitného
predpisu35) (ďalej len „stanovisko k akreditácii“). Vyso-
ká škola predloží ministerstvu zdravotníctva spolu so
žiadosťou o stanovisko k akreditácii podklady potrebné
k akreditácii študijného programu. Stanovisko k akre-
ditácii vysoká škola predkladá Akreditačnej komisii
spolu so žiadosťou podľa odseku 1. Pri vydávaní stano-
viska k akreditácii sa posudzujú najmä personálne za-
bezpečenie a garantovanie študijného programu,
štruktúra a obsah predmetov, požiadavky na prijíma-
nie uchádzačov o štúdium a materiálne a technické za-
bezpečenie praktickej výučby v priestoroch vysokej
školy a zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa vykoná-
va klinická prax. Kritériá používané pri vydávaní stano-
viska k akreditácii schvaľuje ministerstvo zdravotníc-
tva.“.

172. § 83 sa dopĺňa odsekmi 15 až 21, ktoré znejú:
„(15) Ak vysoká škola požiada o posúdenie jej spôso-

bilosti uskutočňovať učiteľský študijný program, ktorý
sa vzťahuje na predmet v kombinácii s iným predme-
tom, alebo študijný program v študijnom odbore prekla-
dateľstvo a tlmočníctvo na jazyk v kombinácii s iným ja-
zykom, minister priznáva právo vysokej škole vytvoriť
študijný program pozostávajúci z kombinácie dvoch
predmetov alebo z kombinácie dvoch jazykov a jeho ab-
solventom udeľovať akademický titul. V rozhodnutí sa
uvádza jeden predmet alebo jeden jazyk a slová „v kom-
binácii“. Vysoká škola si vytvára konkrétne kombinácie
dvoch predmetov alebo dvoch jazykov spomedzi takto
priznaných práv; akreditovaným študijným programom
je vtedy len táto konkrétna kombinácia.

(16) Na rozhodovanie podľa odseku 15 sa primerane
vzťahujú ustanovenia odsekov 7 až 10. Ak uplynie ča-
sové obmedzenie práva priznaného podľa odseku 15
alebo ak je vysokej škole toto právo odňaté, príslušný
študijný program zaniká. Pozastavenie práva podľa od-
seku 15 sa považuje za pozastavenie práva udeľovať
absolventom študijného programu akademický titul.

(17) Žiadosť podľa odseku 1 alebo podľa odseku 3
nie je možné vziať späť; to neplatí, ak po podaní žiadosti
nastala zmena skutočností v nej uvedených, ktoré ne-
mohla vysoká škola ovplyvniť.

(18) Minister prizná vysokej škole právo udeľovať
absolventom spoločného študijného programu podľa
§ 54a akademický titul uvedený v dohode spolupracu-
júcich vysokých škôl bez vyjadrenia Akreditačnej komi-
sie na čas, na ktorý má vysoká škola priznané právo
podľa odseku 8, ak
a) vysoká škola podávajúca spoločnú žiadosť za všetky

spolupracujúce vysoké školy má priznané právo po-
dľa odseku 8 vzťahujúce sa na študijný program
uskutočňovaný v študijnom odbore, stupni štúdia a vo
forme štúdia, ktoré sú zhodné so študijným odborom,
stupňom štúdia a formou štúdia, v ktorých má byť
uskutočňovaný spoločný študijný program, pričom
jeho štandardná dĺžka štúdia je zhodná so štandard-
nou dĺžkou štúdia spoločného študijného programu,

b) spolupracujúca vysoká škola so sídlom
1. na území Slovenskej republiky má priznané právo

podľa odseku 8 vzťahujúce sa na študijný prog-
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