
 

 

Pravidlá pre návrh a schvaľovanie nového študijného programu, úpravu 

a zrušenie študijného programu 

na Vysokej škole manažmentu v Bratislave 

Vysoká škola manažmentu (ďalej tiež „VŠM“) v súlade s § 48 ods. 1 písm. b) zákona 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“) vydáva vnútorný predpis „Pravidlá pre 

návrh a schvaľovanie nového študijného programu, úpravu a zrušenie študijného programu na 

Vysokej škole manažmentu.“ 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Vnútorný predpis „Pravidlá pre návrh a schvaľovanie nového študijného programu, úpravu 

a zrušenie študijného programu na VŠM“ je neoddeliteľnou súčasťou vnútorného predpisu 

„Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na VŠM“ podľa § 48 

ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. 

(2) Pravidlá upravujú postup pre návrh a schvaľovanie nového študijného programu a úpravu 

a zrušenie študijného programu, v ktorom VŠM uskutočňuje vzdelávanie. 

Čl. 2 

Návrh a schvaľovanie nového študijného programu 

 

VŠM poskytuje vzdelávanie v jednom študijnom programe Podnikový manažment v študijnom 

odbore 8 Ekonómia a manažment (v dennej a externej forme, v 1. a 2. stupni, v slovenskom 

a anglickom jazyku), čo vyplýva z prepojenia jej vzniku v roku 1991 a pôvodného fungovania 

ako pobočky City University of Seattle na Slovensku, ktorá historicky poskytuje vzdelávanie 

tiež v tomto jednom programe (BSBA a MBA). V prípade, ak by VŠM mala zámer vytvoriť 

ďalší študijný program (v študijnom odbore, v ktorom má oprávnenie vytvárať, uskutočňovať 

a upravovať študijné programy), postupuje podľa nasledovných pravidiel:  

 

(1) Zámer na vytvorenie nového študijného programu v študijnom odbore, v ktorom má VŠM  

oprávnenie vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy,  pripraví Rada študijného 

programu1 a VŠM a predloží ho rektorke. 

 

(2) Zámer na vytvorenie nového študijného programu podľa bodu 1 tohto článku musí 

obsahovať: 

a) názov študijného programu v slovenskom a anglickom jazyku, 

b) priradenie študijného programu k študijnému odboru, v ktorom má VŠM oprávnenie 

vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy, 



 

c) stupeň štúdia, 

d) formu štúdia a jazyk, v ktorých má byť študijný program uskutočňovaný, 

e) štandardnú dĺžka štúdia a udeľovaný akademický titul, 

f) profil absolventa, 

g) mená učiteľov, ktorí budú zabezpečovať profilové predmety študijného programu a ich 

vedecko-pedagogické charakteristiky, preukazujúce ich spôsobilosť pôsobiť v navrhovanom 

študijnom programe, 

h) meno a pracovisko kandidáta na garanta študijného programu, 

i) mená a pracoviská kandidátov na členov Rady študijného programu. 

 

(3) Rektorka posúdi vhodnosť zámeru a ak s ním súhlasí, predloží zámer na vytvorenie nového 

študijného programu na prerokovanie Vedeckej rade VŠM a Rade pre vnútorný systém 

zabezpečovania kvality na VŠM (ďalej len „rada kvality“) a po ich kladnom vyjadrení  ho 

predloží na schválenie Akademickému senátu VŠM. 
 

(4) Po schválení zámeru na vytvorenie nového študijného programu radou kvality rektorka 

vymenuje Radu študijného programu a garanta študijného programu. 

 

(5) Rada študijného programu vypracuje návrh na vytvorenie nového študijného programu 

v súlade so štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania2  a štandardmi pre študijný program3. 

 

(6) Predseda rady študijného programu predloží návrh nového študijného programu rektorke, 

ktorá ho predloží na posúdenie súladu rade kvality. 

 

(7) Ďalší postup schvaľovania návrhu nového študijného programu upravuje vnútorný 

predpis Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality VŠM ako súčasť vnútorného predpisu 

„Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na VŠM „4. 

 

 

(8) Po schválení návrhu a vytvorení nového študijného programu radou kvality údaje o ňom 

rektorka zapíše do registra študijných programov. 

 

Čl. 3 

Úprava študijného programu 

 

(1) Študijné programy na bakalárskom a magisterskom stupni boli  vytvorené  v spolupráci so 

City university of Seattle (CU), kde sa realizujú identické programy (Bachelor Science of 

Business Administration a Master of Business Administration), preto úprava študijných 

programov na 1. a 2. stupni je harmonizovaná s CU, pričom spĺňa aj požiadavky jadra 

študijného odboru 8 Ekonómia a manažment5. 

(2) Úprava študijného programu znamená doplnenie alebo vypustenie povinných predmetov 

alebo povinne voliteľných predmetov, zmenu podmienok na riadne skončenie štúdia alebo 

úpravu informačného listu povinného predmetu alebo povinne voliteľného predmetu okrem 

aktualizácie vyučujúceho, odporúčanej literatúry alebo hodnotenia predmetu.  

(4) Úpravou študijného programu pre zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania na 

VŠM sa rozumie aj zmena garanta študijného programu. 



(5) Rada študijného programu vypracuje návrh na úpravu študijného programu.  

(6) Predsedníčka Rady študijného programu bezodkladne predloží návrh na úpravu študijného 

programu rektorke VŠM, ktorá ho predloží rade kvality.  

(7) Po schválení návrhu úpravy študijného programu radou kvality VŠM sú zmeny zaevidované 

v ESE (akademickom informačnom systéme VŠM) a následne zaevidované v registri  

študijných programov.  

Čl. 4 

Zrušenie študijného programu 

 

(1) Rada študijného programu schváli zrušenie študijného programu v súlade s § 51a ods. 2 

zákona o vysokých školách. 

(2) Predsedníčka Rady študijného programu predloží návrh na zrušenie ŠP rektorke. 

(3) Rektorka predloží návrh na zrušenie študijného programu Rade pre vnútorný systém 

zabezpečovania kvality VŠM. 

(4) Po schválení návrhu na zrušenie študijného programu Radou pre vnútorný systém 

zabezpečovania kvality je program zrušený a VŠM údaje o zrušení študijného programu zapíše 

do registra študijných programov. 

 

 

Čl. 5 

Prechodné ustanovenia 

 

(1) Pre prvé zosúladenie študijného programu, ktorému bolo priznané právo udeľovať 

absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul podľa predpisov účinných 

do 31. 10. 2018, so štandardmi pre vnútorný systém kvality a štandardmi pre študijný program 

(ďalej len „štandardy“), prorektorka pre pedagogické záležitosti predloží rektorke zámer na 

zosúladenie akreditovaného študijného programu so štandardmi. 

(2) Rektorka predloží zámer na zosúladenie akreditovaného študijného programu so štandardmi 

na prerokovanie a schválenie rade kvality.  

(3) Po schválení zámeru na zosúladenie akreditovaného študijného programu so štandardmi  

Radou kvality VŠM rektorka vymenuje Radu študijného programu a garanta študijného 

programu. 

(4) Rada študijného programu zosúladí akreditovaný študijný program so štandardmi a pripraví 

návrh na posúdenie súladu akreditovaného študijného programu so štandardmi. 

(5) Predsedníčka rady študijného programu predloží návrh na posúdenie súladu akreditovaného 

študijného programu so štandardmi rektorke. 

(6) Rektorka predloží návrh na posúdenie a schválenie súladu akreditovaného študijného 

programu so štandardmi rade kvality.  

(7) Rada kvality posúdi súlad akreditovaného študijného programu predloženého rektorkou 

podľa bodu 6 tohto článku so štandardmi pre vnútorný systém kvality a štandardmi pre študijný 

program. 



(8) Ďalší postup posúdenia súladu akreditovaného študijného programu so štandardmi upravuje 

vnútorný predpis „Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality VŠM“.  

 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) VŠM je povinná zosúladiť svoje študijné programy so štandardmi pre vnútorný systém 

kvality a štandardmi pre študijný program do 24 mesiacov od nadobudnutia ich účinnosti.6 VŠM 

je povinná požiadať agentúru o prvé posúdenie vnútorného systému do 31. decembra 2022.  

(2) VŠM je povinná zosúladiť svoje študijné programy so štandardmi pre vnútorný systém 

kvality a štandardmi pre študijný program do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 

zmeny príslušných štandardov7 .  

(3) Akékoľvek zmeny a doplnenia týchto pravidiel je možné vykonať len formou číslovaných 

dodatkov k týmto pravidlám. 

(4) Rektorka sa splnomocňuje, aby po vydaní každého dodatku k týmto pravidlám podľa bodu 

3 tohto článku vydala spolu s dodatkom aj aktuálne úplné znenie týchto pravidiel. 

(5) Tento vnútorný predpis bol po kladnom vyjadrení vedeckej rady dňa 11.8.2022 a Rady 

kvality dňa 15.8.2022 schválený Akademickým senátom VŠM dňa 26.8.2022. 

 

(6) Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom  

VŠM a účinnosť dňom 1.9.2022. 

 

 

 

 Dr.h.c. prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.8 

 rektorka VŠM 

 

 

_________________________________________________________________________ 

1Vnútorný predpis Rada študijného programu na Vysokej škole manažmentu 
2§ 23 ods. 4 zákona č. 269/2018 Z. z. Štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo. 
3§ 23 ods. 5 zákona č. 269/2018 Z. z. Štandardy pre študijný program. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo.  
4Vnútorný predpis Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na VŠM. 
5Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave 

študijných odborov Slovenskej republiky. 
6 § 37 ods. 1 zákona č. 269/2018 Z. z. 
7 § 23 ods. 8 zákona č. 269/2018 Z. z. 
8 Originál podpísaného vnútorného predpisu „Pravidlá pre návrh a schvaľovanie nového študijného programu, úpravu 

a zrušenie študijného programu na Vysokej škole manažmentu“ je k nahliadnutiu prístupný na rektoráte VŠM v Bratislave. 


