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Článok 1 

Úvodné ustanovenia a pôsobnosť štandardov 
 

1. Štandardmi pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (ďalej len 
„habilitačné konanie a inauguračné konanie“) sa rozumie súbor požiadaviek, ktorých 
plnením je podmienené udelenie akreditácie habilitačného konania a inauguračného 
konania. Tieto požiadavky sú uvedené v článkoch 2 – 8 týchto štandardov. 

2. Súbor postupov, kritérií a ukazovateľov, prostredníctvom ktorých pracovné skupiny 
výkonnej rady agentúry (ďalej len „pracovná skupina“) a zamestnanci agentúry 
vyhodnocujú plnenie štandardov pre habilitačné konanie a inauguračné konanie, je 
stanovený v Metodike na vyhodnocovanie štandardov, ktorú vydáva agentúra. 

3. Súbor postupov, kritérií a ukazovateľov, prostredníctvom ktorých pracovné skupiny 
výkonnej rady agentúry (ďalej len „pracovná skupina“) hodnotia úroveň tvorivých činností 
vysokej školy, je stanovený v Metodike hodnotenia tvorivých činností, ktorú vydáva 
agentúra.  

4. V týchto štandardoch sa používajú definované pojmy, ktorých výklady sú uvedené 
v článku 9 týchto štandardov. Definované pojmy sú pri ich prvom výskyte v texte uvedené 
kurzívou. 

5. Štandardy pre habilitačné konanie a inauguračné konanie vychádzajú zo všeobecne 
záväzných predpisov, ktorými sú 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 (ďalej 
len „zákon o zabezpečovaní kvality“), zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o vysokých školách“), vyhláška MŠVVŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-
pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (ďalej len 
„vyhláška o habilitáciách a inauguráciách“), vyhláška MŠVVŠ SR č. 244/2019 Z. z. o sústave 
študijných odborov v Slovenskej republike, vyhláška MŠVVŠ SR č. 16/2016 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s 
právom používať profesijné tituly a regulované povolania s koordináciou vzdelania, 
a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon 
zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, 
sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení 
neskorších predpisov.  

6. Štandardy pre habilitačné konanie a inauguračné konanie upravujú požiadavky na 
posudzovanie habilitačného konania a inauguračného konania na vysokých školách so 
sídlom v Slovenskej republike.  
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Článok 2 

Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania 
 

1. Vysoká škola má názvom a obsahom vymedzený odbor habilitačného konania 
a inauguračného konania tak, aby zaručila, že jeho obsahové vymedzenie je čo najbližšie 
študijnému odboru alebo obidvom študijným odborom, ku ktorým je priradený1.  

 
 

 Článok 3 

Úroveň vzdelávania 
v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

 
1. Vysoká škola je oprávnená vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy tretieho 

stupňa v študijnom odbore2, ku ktorému je odbor habilitačného konania a inauguračného 
konania priradený.  

2. Ak je odbor habilitačného konania a inauguračného konania priradený k dvom študijným 
odborom, má vysoká škola oprávnenia uvedené v predchádzajúcom odseku v obidvoch 
študijných odboroch.  

 
 

Článok 4 

Personálne zabezpečenie odboru habilitačného konania  
a inauguračného konania 

                                                                 
1. Na vysokej škole pôsobí na ustanovený týždenný pracovný čas skupina piatich osôb, ktoré 

majú zodpovednosť za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného konania 
a inauguračného konania. Tieto osoby vedecky alebo umelecky pôsobia na vysokej škole v 
odbore habilitačného konania a inauguračného konania alebo v súvisiacom odbore. 
Z týchto osôb sú aspoň dve vo funkcii profesora a majú titul profesor a ďalšie osoby sú 
aspoň vo funkcii docenta a majú titul docent. Každá z týchto osôb môže mať 
zodpovednosť za rozvoj a zabezpečovanie kvality najviac jedného odboru habilitačného 
konania a inauguračného konania a len na jednej vysokej škole v Slovenskej republike3. 

 
1 Študijné odbory a ich opisy sú uvedené vo vyhláške MŠVVŠ SR č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov 
v Slovenskej republike. 
2 V zmysle § 25 ods. 1 zákona o zabezpečovaní kvality. 
3 V prípade odboru habilitačného konania a inauguračného konania, ktorého obsahové vymedzenie súvisí 
s prípravou odborníkov na niektoré z regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania uvedených v prílohe č. 2 
vyhlášky MŠVVŠ SR č. 16/2016 Z. z. a vychádza z odborov priradených k regulovaným povolaniam podľa 
Nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z., na splnenie tejto požiadavky postačuje, ak na vysokej škole pôsobia v 
odbore habilitačného konania a inauguračného konania alebo v súvisiacom odbore tri osoby na ustanovený 
týždenný pracovný čas, z ktorých aspoň jedna je vo funkcii profesora a má titul profesor a ďalšie sú vo funkcii 
docenta a majú titul docent. Každá z týchto osôb môže mať zodpovednosť za rozvoj a zabezpečovanie kvality 
najviac jedného odboru habilitačného konania a inauguračného konania na vysokej škole v Slovenskej 
republike. 
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2. Vedecká rada vysokej školy a fakulty, ak sa habilitačné konanie a inauguračné konanie 
uskutočňuje na fakulte, má zloženie v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne 
záväzných predpisov4 a pozostáva z významných odborníkov, medzi ktorými je zastúpený 
aspoň jeden odborník s odbornou kapacitou posudzovať habilitačné konanie a 
inauguračné konanie v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného konania 
a inauguračného konania priradený. 

 
 

Článok 5 

Úroveň tvorivej činnosti v odbore habilitačného konania  
a inauguračného konania a úroveň kultúry kvality vysokej školy 

 
1. Vysoká škola uskutočňuje dlhodobú a sústavnú tvorivú činnosť v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania, ktorej intenzita a rozsah zodpovedajú povahe týchto 
konaní a výsledky dosahujú špičkovú medzinárodnú úroveň.  

2. Úroveň výsledkov tvorivej činnosti vysoká škola preukazuje prostredníctvom 
najvýznamnejších výstupov tvorivej činnosti učiteľov, ktorí majú zodpovednosť za rozvoj 
a zabezpečenie kvality odboru habilitačného konania a inauguračného konania, pričom: 
a) vysoká škola vyberie výstupy tak, že za jedného učiteľa predloží 5 výstupov, z toho 

aspoň 2 výstupy sú z obdobia ostatných 6 rokov pred rokom, v ktorom bola podaná 
príslušná žiadosť o akreditáciu; 

b) vysoká škola zabezpečí dostupnosť záznamov o predložených výstupoch tvorivej 
činnosti a ohlasoch na tieto výstupy v bibliometrických a citačných databázach, 
registroch evidencie publikačnej a umeleckej činnosti alebo v iných vyhľadávacích 
systémoch, ktoré sú akceptované ako relevantné v príslušnom odbore habilitačného 
konania a inauguračného konania; 

c) vysoká škola predloží spolu 25 výstupov5;  
d) jeden a ten istý výstup sa predkladá v rámci príslušného posudzovania len raz; 
e) jedna a tá istá osoba predkladá výstupy len v rámci jedného hodnotenia tvorivej 

činnosti za účelom akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania na 
vysokej škole v Slovenskej republike; 

f) v prípade výstupov s viacerými autormi je možné ten istý výstup predložiť a pripísať 
ďalším osobám v iných hodnoteniach tvorivej činnosti za účelom akreditácie 
habilitačného konania a inauguračného konania, a to najviac trikrát; 

g) hodnotenie tvorivej činnosti vykoná pracovná skupina holistickým peer review podľa 
postupov a kritérií uvedených v Metodike hodnotenia tvorivých činností vydanej 
agentúrou.  

3. Vysoká škola preukazuje existenciu kritickej masy pre výskum a umenie a vysokú úroveň 
kvality tvorivých činností tým, že je oprávnená vytvárať, uskutočňovať a upravovať 

 
4 V zmysle § 11 ods. 2 a § 29 ods. 2 zákona o vysokých školách.   
5 V prípade odboru habilitačného konania a inauguračného konania, ktorého obsahové vymedzenie súvisí s 
prípravou odborníkov na niektoré z regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania uvedených v prílohe č. 2 
Vyhlášky MŠVVŠ SR č. 16/2016 Z. z. a vychádza z odborov priradených  k regulovaným povolaniam podľa  
Nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z., vysoká škola predloží 15 výstupov. 
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študijné programy tretieho stupňa aspoň v polovici študijných odborov6, v ktorých 
poskytuje vysokoškolské vzdelávanie.  

4. Splnenie požiadavky uvedenej v ods. 3 môže vysoká škola nahradiť tým, že sa  podrobuje 
periodickému hodnoteniu výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti 
v jednotlivých oblastiach výskumu raz za šesť rokov7 a na základe výsledkov najnovšieho 
hodnotenia jej bolo udelené oprávnenie používať označenie „výskumná univerzita“8. 

 
 

Článok 6 

Úroveň kritérií vysokej školy na vyhodnotenie splnenia podmienok  
na získanie titulu docent  

 
1. Vysoká škola má prijaté a verejne prístupné kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok 

na získanie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“, 
ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými predpismi.  

2. Kritériá vysokej školy na získanie titulu docent od uchádzača vyžadujú: 
a) vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa; 
b) aktuálne vedecké a pedagogické alebo umelecké a pedagogické pôsobenie 

v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania na vysokej škole; 
c) prax a výsledky v plnení úloh v oblasti vysokoškolského vzdelávania v rozsahu, 

štruktúre a kvalite zodpovedajúcej medzinárodným zvyklostiam a osobitostiam 
v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, a to najmä: 
vedenie prednášok z vybraných kapitol, seminárov a cvičení, hodnotenie študentov, 
vedenie a oponovanie záverečných prác, tvorba študijných materiálov, konzultácie pre 
študentov, zabezpečovanie exkurzií a odborných praxí študentov a pod.; 

d) prax a výsledky v oblasti tvorivých činností, a to najmä: účasť na výskumnej, vývojovej, 
umeleckej alebo inej tvorivej činnosti pracoviska a zverejňovanie jej výsledkov  v 
podobe vedeckých prác alebo umeleckých výstupov alebo umeleckých výkonov alebo 
iných výstupov tvorivej činnosti v počte, štruktúre, rozsahu, intenzite, miere 
autorského vkladu a kvalite zodpovedajúcej medzinárodným zvyklostiam 
a osobitostiam v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania; 

e) preukázanie, že uchádzač je uznaný za vedeckú osobnosť v odborných kruhoch alebo 
za umeleckú osobnosť v umeleckých kruhoch v príslušnom odbore habilitačného 
konania a inauguračného konania, najmä preukázanie ohlasov na publikované vedecké 
práce alebo umelecké výstupy alebo výkony alebo iné výstupy tvorivej činnosti v počte, 
štruktúre a ďalšími atribútmi zodpovedajúcimi medzinárodným zvyklostiam 
a osobitostiam odboru habilitačného konania a inauguračného konania. Autocitácie sa 
vylučujú.  

3. Kritériá vysokej školy na získanie titulu docent obsahujú merateľné ukazovatele 
s určenými minimálnymi prahovými hodnotami, ktoré slúžia ako jeden z podkladov na 
vyhodnotenie plnenia požiadaviek kritérií podľa čl. 6 ods. 2 písm. d) a písm. e) týchto 

 
6 V zmysle § 25 ods. 1 zákona o zabezpečovaní kvality. 
7 V zmysle § 88a) zákona o vysokých školách. 
8 Kým nebude ukončené prvé periodické hodnotenie, postupuje sa podľa § 38 ods. 7 zákona o zabezpečovaní 
kvality.   
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štandardov. Minimálne prahové hodnoty merateľných ukazovateľov vychádzajú 
z medzinárodných zvyklostí v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania a spĺňajú aj požiadavku podľa čl. 6 ods. 5 týchto štandardov. 

4. Kritériá vysokej školy na získanie titulu docent zaručujú: 
a) že ich splnením uchádzač preukáže, že svojimi vedeckými prácami vytvoril v príslušnom 

odbore habilitačného konania a inauguračného konania ucelené vedecké dielo alebo 
svojimi umeleckými dielami a umeleckými výkonmi vytvoril v príslušnom odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania ucelené umelecké dielo9,  

b) že uchádzač spĺňa ďalšie kvalifikačné predpoklady, ak si to vyžaduje charakter 
príslušného odboru habilitačného konania a inauguračného konania. 

5. Úroveň kritérií vysokej školy na získanie titulu docent zaručuje, že od uchádzačov o titul 
docent sa vyžaduje minimálne taká úroveň rozsahu, intenzity, kvality a uznania ich  
vedeckej, umeleckej  a inej tvorivej činnosti, akú vysoká škola vyžadovala od uchádzačov 
o titul docent v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania 
v období, ktoré predchádzalo dňu nadobudnutia platnosti týchto štandardov. Ak vysoká 
škola doposiaľ nemala akreditáciu habilitačného konania a inauguračného konania 
v príslušnom odbore, potom ako etalón na splnenie tejto požiadavky použije kritériá inej 
vysokej školy v Slovenskej republike v príslušnom odbore habilitačného konania 
a inauguračného konania alebo v súvisiacom odbore habilitačného konania 
a inauguračného konania alebo v inom obdobnom odbore, priradenom k príslušnému 
študijnému odboru.    

 
 

Článok 7 

Úroveň kritérií vysokej školy na vyhodnotenie splnenia podmienok  
na získanie titulu profesor  

 
1. Kritériá vysokej školy na získanie titulu profesor od uchádzača vyžadujú predchádzajúce 

získanie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent". 
2. Kritériá vysokej školy na získanie titulu profesor od uchádzača vyžadujú aktuálne vedecké 

a pedagogické alebo umelecké a pedagogické pôsobenie v príslušnom odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania na vysokej škole. 

3. Kritériá vysokej školy na získanie titulu profesor od uchádzača vyžadujú:  
a) prax a výsledky v plnení úloh v oblasti vysokoškolského vzdelávania v rozsahu, 

intenzite, štruktúre a kvalite zodpovedajúcej medzinárodným zvyklostiam a 
osobitostiam v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, a 
to najmä: vedenie prednášok, cvičení a seminárov, hodnotenie študentov vrátane 
skúšania na štátnych skúškach, vedenie a oponovanie záverečných prác, tvorba 
študijných materiálov; 

b) prax a výsledky v oblasti tvorivých činností, a to najmä: vedenie výskumných alebo 
umeleckých tímov, organizovanie vedeckých alebo umeleckých podujatí, 
uskutočňovanie výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo inej tvorivej činnosti pracoviska 
a zverejňovanie jej výsledkov v podobe vedeckých prác alebo umeleckých výstupov 
alebo umeleckých výkonov alebo iných výstupov tvorivej činnosti v počte, štruktúre, 

 
9 § 76 ods. 6 písm. b) zákona o vysokých školách. 
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rozsahu, intenzite, miere autorského vkladu a kvalite zodpovedajúcej medzinárodným 
zvyklostiam a osobitostiam v príslušnom odbore habilitačného konania 
a inauguračného konania. 

4. Kritériá vysokej školy na získanie titulu profesor zaručujú:  
a) že sa ich splnením preukáže, že uchádzač ovplyvnil vývin príslušného odboru 

habilitačného konania a inauguračného konania vytvorením vedeckej školy alebo 
umeleckej školy alebo originálnej, všeobecne uznávanej skupiny, ktorá nadväzuje na 
výstupy jeho tvorivej činnosti, najmä tým, že vyškolil aspoň jedného úspešne 
ukončeného doktoranda a vedie aspoň ďalšieho doktoranda po dizertačnej skúške v 
študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného konania a inauguračného 
konania priradený; 

b) že ich splnením uchádzač preukáže, že v príslušnom odbore habilitačného konania 
a inauguračného konania je uznávanou vedeckou alebo umeleckou osobnosťou, jeho 
vedecké práce alebo umelecké diela alebo umelecké výkony dosiahli aj medzinárodné 
uznanie, pričom najmä preukáže ohlasy na publikované vedecké práce alebo umelecké 
výstupy alebo výkony alebo iné výstupy tvorivej činnosti v počte, štruktúre a ďalšími 
atribútmi zodpovedajúcimi medzinárodným zvyklostiam a osobitostiam odboru 
habilitačného konania a inauguračného konania, pričom sa štandardne vyžadujú aj 
ohlasy zo zahraničia. Autocitácie sa vylučujú. Okrem toho na preukázanie 
medzinárodného uznania kritériá vyžadujú písomné referencie od popredných 
zahraničných odborníkov z aspoň troch rozličných štátov mimo Slovenskej republiky, 
pričom v referenciách bude potvrdené, že uchádzač spĺňa požiadavky na pôsobenie vo 
funkcii profesora v medzinárodnom kontexte; 

c) že uchádzač spĺňa ďalšie kvalifikačné predpoklady, ak si to vyžaduje charakter 
príslušného odboru habilitačného konania a inauguračného konania. 

5. Kritériá vysokej školy na získanie titulu profesor obsahujú merateľné ukazovatele 
s určenými minimálnymi prahovými hodnotami, ktoré slúžia ako jeden z podkladov na 
vyhodnotenie plnenia požiadaviek kritérií podľa čl. 7 ods. 3, písm. b) a čl. 7 ods. 4 písm. b) 
týchto štandardov. Minimálne prahové hodnoty merateľných ukazovateľov vychádzajú 
z medzinárodných zvyklostí v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania a spĺňajú aj požiadavku podľa čl. 7 ods. 6 týchto štandardov. 

6. Úroveň kritérií vysokej školy na získanie titulu profesor zaručuje, že od uchádzačov o titul 
profesor sa vyžaduje minimálne taká úroveň rozsahu, intenzity, kvality a uznania ich  
vedeckej, umeleckej  a inej tvorivej činnosti, akú vysoká škola vyžadovala od uchádzačov 
o titul profesor v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania 
v období, ktoré predchádzalo dňu nadobudnutia platnosti týchto štandardov. Ak vysoká 
škola doposiaľ nemala akreditáciu habilitačného konania a inauguračného konania 
v príslušnom odbore, potom ako etalón na splnenie tejto požiadavky použije kritériá inej 
vysokej školy v Slovenskej republike v príslušnom alebo v súvisiacom odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania alebo v inom obdobnom odbore, 
priradenom k príslušnému študijnému odboru10.    

 
10 V prípade odboru habilitačného konania a inauguračného konania, ktorého obsahové vymedzenie súvisí 
s prípravou odborníkov na niektoré z regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania uvedených v prílohe č. 2 
vyhlášky MŠVVŠ SR č. 16/2016 Z. z. a vychádza z odborov k regulovaným povolaniam podľa Nariadenia vlády č. 
296/2010 Z. z., sa plnenie požiadaviek uvedených v tomto odseku posudzuje primerane, pričom sa zohľadňuje 
verejný záujem. 
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Článok 8 

Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania 
 
1. Vysoká škola má zavedené a verejne prístupné pravidlá a postupy habilitačného konania a 

inauguračného konania, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými predpismi. 
2. Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania zaručujú: 

a) transparentnosť a otvorenosť konaní za rovnakých podmienok pre všetkých 
uchádzačov, ktoré sú im vopred známe; 

b) že preukázané plagiátorstvo uchádzača je dôvodom na neudelenie titulu docent alebo 
titulu profesor;  

c) nestranné, objektívne, odborne fundované, konzistentné a jednoznačné overenie 
plnenia stanovených požiadaviek a kritérií uchádzačom; 

d) že výber a zloženie oponentov habilitačného konania a inauguračného konania, členov 
habilitačnej komisie a členov inauguračnej komisie je v súlade so všeobecne záväznými 
predpismi11. Kritériá výberu týchto osôb zaručujú, že tieto osoby vedecky alebo 
umelecky pôsobia v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania alebo v odôvodnených prípadoch v oblasti vedy, techniky a umenia podľa 
zamerania tvorivej činnosti uchádzača. 

3. Vysoká škola v rámci svojich postupov dôsledne a bez výnimky dodržiava všeobecne 
záväzné predpisy, platné a účinné pravidlá a postupy habilitačného konania 
a inauguračného konania a kritériá vysokej školy na vyhodnotenie splnenia podmienok na 
získanie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a 
vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor“, ktoré 
boli podkladom na rozhodovanie v rámci predchádzajúceho konania o udelení akreditácie 
príslušného habilitačného konania a inauguračného konania12.  

 

 
Článok 9 

        Vymedzenie pojmov 
 
1. Na účely týchto štandardov sa vymedzuje nasledovná sústava pojmov, ktorých definície 

sú uvedené v odsekoch 2 až 5 tohto článku. 
2. Autocitácia je zhoda ľubovoľného autora alebo viacerých autorov v citovanom i citujúcom 

dokumente.   
3. Ohlas je citácia, recenzia alebo umelecká kritika na publikované dielo. Ohlas umeleckej 

činnosti je najmä publikovaná citácia diela, prezentácie a umeleckého výkonu, recenzia 
alebo umelecká kritika na dielo, prezentáciu alebo umelecký výkon, reprodukcia diela so 
zreteľným označením autora v zahraničnej publikácii alebo domácej publikácii alebo 
médiu. 

 
11 § 1 ods. 8 a 9 a § 5 ods. 6 a 7 vyhlášky o habilitáciách a inauguráciách. 
12 Vrátane konaní o udelení práva konať habilitačné konanie a vymenúvacie konanie za profesora v zmysle § 35 
ods. 4 zákona o zabezpečovaní kvality. 
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4. Súvisiaci odbor je študijný odbor, interdisciplinárna alebo transdisciplinárna oblasť 
poznania, ktorá relevantným spôsobom prispieva k rozvoju odboru habilitačného konania 
a inauguračného konania.  

5. Špičková medzinárodná úroveň tvorivej činnosti je najvyššia úroveň kvality výsledkov 
tvorivých činností, určená na základe hodnotenia podľa postupov a kritérií uvedených v 
Metodike hodnotenia tvorivých činností vydanej agentúrou. Pojem sa nevzťahuje na 
povahu alebo geografický rozsah, ani na miesto realizácie, ani na miesto šírenia výsledkov 
tvorivej činnosti.  

 
 

Článok 10 

Prechodné a záverečné ustanovenia 
 
1. Tieto štandardy boli schválené výkonnou radou Slovenskej akreditačnej agentúry  

pre vysoké školstvo dňa 2. júla 2020 a nadobúdajú účinnosť dňa 1. septembra 2020. 
2. Ak v deň nadobudnutia účinnosti týchto štandardov má vysoká škola akreditované 

habilitačné konanie a inauguračné konanie, je povinná svoje kritériá na vyhodnotenie 
splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického 
titulu „docent“ a získania  vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu 
„profesor“, svoje pravidlá a postupy pre habilitačné konanie a inauguračné konanie 
a plnenie ďalších požiadaviek zosúladiť so štandardmi pre vnútorný systém13 a štandardmi 
pre habilitačné konanie a inauguračné konanie do 24 mesiacov od nadobudnutia ich 
účinnosti14. To neplatí pre požiadavky uvedené v čl. 8 ods. 3 týchto štandardov, ktoré je 
vysoká škola povinná spĺňať sústavne.  

 
 

 
13 Štandardy pre vnútorný systém vydané Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo. 
14 Vyplýva to z čl. 2 ods. 7 Štandardov pre vnútorný systém a z § 37 ods. 1 zákona o zabezpečovaní kvality. 
 


