
VYSOKÁ ŠKOLA DTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

júl 2022 

 

Metodický pokyn č. 1/2022 

Administrácia študentstva a zosúladených študijných 

programov po udelení/neudelení oprávnenia na ich 

uskutočňovanie Akreditačnou radou Vysokej školy 

DTI 
 



Článok 1 

Účel metodického pokynu 

 

Tento metodický pokyn určuje postup administrácie študentstva a zosúladených študijných 

programov po udelení oprávnenia na ich uskutočňovanie Akreditačnou radou Vysokej školy 

DTI. 

 

Článok 2 

Zosúladené študijné programy 

 

1. Rozhodnutie o udelení uskutočňovať študijný program (ďalej len ako „rozhodnutie“) 

vydáva Akreditačná rada vysokej školy DTI po schválení zosúladeného študijného 

programu. 

2. Rozhodnutie sa doručuje rektorovi Vysokej školy DTI.  

3. Rektor prostredníctvom študijného oddelenia je povinný informovať študentov o 

zosúladení ŠP formou Oznámenia o zosúladení študijného programu (Príloha 1), vrátane 

informovania o novom odporúčanom študijnom pláne a spôsobe uznávania už vykonaných 

študijných povinností (porovnávacia tabuľka medzi pôvodným a upraveným odporúčaným 

študijným plánom – ďalej len ako „komparačná tabuľka“). O procese a spôsobe uznávania 

študijných povinností bude informovať osoba zodpovedná za študijný program alebo iný, 

rektorom určený kompetentný zamestnanec. 

4. Rektor prostredníctvom študijného oddelenia v súlade s bodmi: 1-3 tohto článku pošle 

informáciu o zosúladení daného študijného programu aj tým uchádzačom, ktorým už bolo 

vydané a zaslané rozhodnutie o prijatí. 

V tomto dodatku k rozhodnutiu rektor upresní stanovené rozdiely medzi študijnými 

programami pred a po zosúladení. Podľa metodického pokynu č. 1/2022 Administrácia 

študentstva a zosúladených študijných programov po udelení/neudelení oprávnenia na ich 

uskutočňovanie Akreditačnou radou Vysokej školy DTI článok 2 ods. 4, rektor stanovuje 

vydať nové rozhodnutie o prijatí uchádzačom už zosúladených študijných programov, 

ktorým išlo rozhodnutie o prijatí na štúdium pred zosúladením študijných programov na 

externé štúdium bakalárske 4 ročné na 3 ročné štúdium a externé štúdium magisterské 2,5 

ročné na 2 ročné štúdium. 

5. Rektor prostredníctvom študijného oddelenia je povinný informovať študentov o rozsahu 

úprav a spôsobe uznávania študijných povinností, ktoré sú nad rámec tohto metodického 

pokynu formou usmernenia pre zápis na akademický rok (ďalej aj ako AR) 2022/2023 a 

zverejní ho na webovom sídle. Najprv sa uskutoční elektronický zápis (potvrdenie záujmu 

o štúdium v ďalšom AR), ak vysoká škola uzná, že pre zjednodušenie procesu zápisu je 

možné vykonať elektronický zápis študentom bez predmetov, môže tak učiniť. Uznávanie 

študijných povinností podľa nových odporúčaných študijných plánov sa môže uskutočniť 

až vtedy, ak má študent dostatočný počet kreditov na pokračovanie v štúdiu, pri uznávaní 

predmetov sa zohľadňujú všetky pôvodne udelené hodnotenia od A – E. Predmety, v 

ktorých mal študent hodnotenie FX, sa v zápisnom liste na AR 2022/2023 nezohľadňujú, 

pričom v AR 2022/2023 študenti nebudú mať opakovane zapísané predmety. Do uznaných 

predmetov sa zahŕňajú aj dovezené predmety v rámci absolvovanej mobility študenta. 

Uvádzajú sa s pôvodnými názvami a skratkou predmetu. Sprievodný list ohľadom uznania 

študijných povinností spolu s výpisom uznaných predmetov podpisuje rektor alebo ním 



poverená osoba. Jeden originál sa doručí študentovi a jeden originál sa založí do spisu 

študenta. 

6. Forma a spôsob elektronického zápisu: 

a) študijné oddelenie v MAIS nastaví atribúty a obdobie pre tvorbu elektronického zápisu 

na AR 2022/2023; 

b) študent (po splnení podmienok pre postup do vyššieho roka štúdia v súlade so 

Študijným poriadkom VŠ DTI) v rámci MAIS si vytvorí zápisný list na AR 2022/2023 

a zrealizuje elektronický zápis. O tom, či si predmety do zápisného listu študent zapíše 

sám, alebo mu ich zapíše študijné oddelenie v y s o k e j  š k o l y , rozhodne 

v y s o k á  š k o l a  v usmernení (v súlade  s bodom 5 tohto článku metodického 

pokynu); 

c) študijné oddelenie odkontroluje splnenie podmienok študentov pre postup študenta do 

ďalšieho roka štúdia, uzná študentovi absolvované povinnosti v zmysle odporúčaného 

študijného plánu a komparačných tabuliek zosúladeného študijného programu. V 

zápisnom liste študenta na AR 2022/2023 budú zapísané všetky uznané predmety 

(názvy predmetov podľa zosúladeného odporúčaného študijného plánu), ktoré 

doteraz študent absolvoval v predchádzajúcich akademických rokoch a doplnia sa 

predmety, ktoré študent absolvuje v AR 2022/2023 (vrátane predmetov, ktoré 

študentovi chýbajú v súlade so zosúladeným odporúčaným študijným plánom za 

predchádzajúce akademické roky). Predmety,   ktoré    študent    absolvoval    v 

predchádzajúcich    akademických    rokoch  a v zosúladenom študijnom programe 

nemajú alternatívu, je v kompetencii vysokej školy, či do zápisného listu tieto 

predmety zapíšu ako jeden predmet s názvom Výberové predmety    v rozsahu ... 

kreditov (tzn. súčet kreditov v súlade s komparačnou tabuľkou) alebo ich nanovo 

vytvoria v katedrovej ponuke pre AR 2022/2023 ako výberové predmety s 

pôvodným názvom a kreditovou dotáciou. 

 

Článok 3 

Zrušené študijné programy – zmena študijného programu na zosúladený študijný 

program 

 

1. Zápis študentov zrušených študijných programov môže začať po doručení rozhodnutia 

týkajúceho sa študijného programu, ktorý bude ponúknutý študentom zrušeného študijného 

programu. 

2. Študijné oddelenie skontroluje splnenie podmienok študentov pre postup študenta do 

ďalšieho roka štúdia. Tým študentom, ktorí podmienku na postup splnili, musí vysoká škola 

prostredníctvom študentského e-mailu zaslať tlačivo Súhlas študenta/študentky so zmenou 

študijného programu  (Príloha 2) vrátane odporúčaného študijného plánu študijného 

programu, na ktorý sa študent zapisuje a komparačnej tabuľky zrušeného a zosúladeného 

študijného programu (Súhlas so zmenou študijného programu po zosúlaďovaní). 

3. Vysoká škola je povinná informovať študentov o rozsahu úprav a spôsobe uznávania 

študijných povinností, ktoré sú nad rámec tohto metodického pokynu formou usmernenia 

pre zápis na ďalší akademický rok a zverejní ho na webovom sídle. O procese a spôsobe 

uznávania študijných povinností bude informovať osoba zodpovedná za študijný program 

alebo iný, rektorom  určený kompetentný zamestnanec. 

4. Študent obratom doručí podpísaný súhlas so zmenou študijného programu na študijné 



oddelenie vysokej školy . V prípade, že študent súhlas na vysokú školu najneskôr k 31. 8. 

2022 nedoručí, bude štúdium  študenta skončené s platnosťou k 31. 8. 2022 v súlade s § 66 

ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o vysokých 

školách“). 

5. Po doručení podpísaného súhlasu na vysokú školu, študijné oddelenie ukončí  v MIS 

štúdium zrušeného študijného programu k dátumu 31. 8. 2022 z dôvodu zrušenia  študijného 

programu (§ 66 ods. 1 písm. g) zákona o vysokých školách). Zároveň vytvorí študentovi 

nové štúdium s dátum začiatku štúdia 1. 9. 2022 so stavom štúdia Zápis po zmene 

programu. 

6. Študijné oddelenie následne zrealizuje zápis študenta na nové štúdium od AR 2022/2023 

vrátane uznania študijných povinností. Pri uznávaní predmetov sa zohľadňujú všetky 

pôvodne udelené hodnotenia od A – E. Predmety, v ktorých mal študent hodnotenie FX, sa 

v zápisnom liste na AR 2022/2023 nezohľadňujú (v AR 2022/2023 študenti nebudú mať 

opakovane zapísané predmety). 

7. Vysoká škola uzná študentovi absolvované povinnosti v zmysle komparačných tabuliek 

zrušeného a zosúladeného študijného programu. V zápisnom liste študenta na AR 

2022/2023 budú zapísané všetky uznané predmety (názvy predmetov podľa zosúladeného 

odporúčaného študijného plánu), ktoré doteraz študent absolvoval v predchádzajúcich 

akademických rokoch a doplnia sa predmety, ktoré študent absolvuje v AR 2022/2023 (vrátane 

predmetov, ktoré študentovi chýbajú v súlade so zosúladeným odporúčaným študijným plánom za 

predchádzajúce akademické roky). Predmety, ktoré študent absolvoval v predchádzajúcich 

akademických rokoch a v zosúladenom študijnom programe nemajú alternatívu, je v kompetencii 

vysokej školy, či do zápisného listu tieto predmety zapíšu ako jeden predmet s názvom 

Výberové predmety v rozsahu ... kreditov (tzn. súčet kreditov v súlade s komparačnou tabuľkou) 

alebo ich nanovo vytvoria v ponuke pre AR 2022/2023 ako výberové predmety s pôvodným názvom 

a kreditovou dotáciou. Do uznaných predmetov sa zahŕňajú aj dovezené predmety v rámci 

absolvovanej mobility študenta. Uvádzajú sa s pôvodnými názvami a skratkou predmetu. 

Sprievodný list ohľadom uznania študijných povinností spolu s výpisom uznaných predmetov 

podpisuje rektor. Jeden originál sa doručí študentovi a jeden originál sa založí do spisu  študenta. 

 

Článok 4 

Študijné programy so zmeneným názvom študijného 

programu, ale s pôvodným kódom 

 

1. V prípade študijných programov, u ktorých došlo k zmene názvu, sa postupuje rovnako ako 

pri zrušených študijných programov. Rozdiel je v zaslaní tlačiva. Študentom sa zasiela 

Súhlas študenta/študentky s pokračovaním   v štúdiu   študijného   programu   s upraveným   

názvom v súlade s § 39 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 

vzdelávania (Príloha 3). 

2. Vysoká škola si v MAIS v Správe študijných programov vytvorí študijný program s novým 

názvom, ale s pôvodnými atribútmi (rovnaký kód študijného programu, kód CRŠ a kód 

UIPŠ ...). 

3. Študent obratom doručí na študijné oddelenie podpísaný Súhlas študenta/študentky s 

pokračovaním v štúdiu študijného programu s upraveným názvom v súlade s § 39 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. 

4. V prípade, že študent súhlas na vysokú školu najneskôr k 31. 8. 2022 nedoručí, bude štúdium 

študenta skončené v súlade s § 66 ods. 1 písm. g) zákona o vysokých školách s platnosťou k 

31. 8. 2022. 

5. Po doručení podpísaného súhlasu na v y s o k ú  š k o l u , študijné oddelenie príslušnej 

fakulty ukončí     v MAIS štúdium zmeneného študijného programu k dátumu 31. 8. 2022 z 

dôvodu zmeny študijného programu (§ 70 ods. 1 písm. l) zákona o vysokých školách). 

Zároveň vytvorí študentovi nové štúdium s dátum začiatku štúdia 1. 9. 2022 so stavom 

štúdia Zápis po zmene programu. 

 

 
 

Článok 5 

Zosúladené študijné programy, z ktorých bol zmenou údajov o študijnom programe 

odstránený číselný identifikátor 2014 

 

1. Vysoká škola je povinná informovať študentov o zosúladení študijného programu formou 

Oznámenia o zmene údajov o študijnom programe a zosúladení študijného programu 

(Príloha 4) vrátane  odporúčaného študijného plánu a komparačnej tabuľky. 

2. Celý postup zápisu študenta na štúdium, zápis a uznávanie predmetov a informovanie 

študentov formou usmernenia nad rámec metodického pokynu zostáva rovnaký ako 

v prípad zosúladených študijných programov. V MAIS sa aktuálne názvy týchto 

študijných programov nemenia. 

 

 

 

Článok 6 

Rozhodnutie o neudelení oprávnenia uskutočňovať študijný program 

 

1. V prípade študijného programu, vo vzťahu ku ktorému Akreditačná rada Vysokej školy 

DTI (ďalej aj ako „AR VŠ DTI“) uznesením odsúhlasila neudelenie oprávnenia 

uskutočňovať študijný program, predseda A R  V Š  D T I  vydá Rozhodnutie  o 

neudelení oprávnenia uskutočňovať študijný program. 

2. Vysoká škola podľa bodu 1 tohto článku, má právo podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa 

doručenia rozhodnutia. 

3. O podanom odvolaní bude následne rozhodnuté v súlade so Smernicou č. 1/2021 

Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí 

Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  Článok 7  

                                                   Záverečné ustanovenia 

 

1. Metodický pokyn schvaľuje rektor Vysokej školy DTI. 

2. Metodický pokyn nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.07.2022 

3. Prílohy č. 1, 2, 3, 4 a 5 tohto metodického pokynu tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť. 

 

 

 

 

 

 

       
                 prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. 

                         rektor 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Oznámenie o zosúladení študijného programu 

Príloha č. 2 Súhlas študenta/študentky so zmenou študijného programu 

Príloha č. 3 Súhlas študenta/študentky s pokračovaním v štúdiu študijného programu 

s upraveným názvom v súlade s § 39 zákona č. 269/2018 Z. z. o 

zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania 

Príloha č. 4 Oznámenia o zmene údajov o študijnom programe a zosúladení 

študijného programu 

   Príloha č. 5      Vzor rozhodnutia o prijatí na štúdium pre bakalárske a magisterské štúdium po 

                           zosúladení študijných programov. 


