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      ZÁKON 
z 13. decembra 2012, 

  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
 niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení zákon č. 455/2004 Z. z. 
o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, o zlúčení Vojenskej 
leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach s Technickou univerzitou 
     v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene 
               a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2008 Z. z. 

  Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na 
tomto zákone: 

Čl. I 

   Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zme- 
ne a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 
č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona 
č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona 
č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona 
č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona 
č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona 
č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona 
č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona 
č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona 
č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona 
č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej 
republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zá- 
kona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., záko- 
na č. 390/2011 Z. z. a zákona č. 57/2012 Z. z. sa mení 
a dopĺňa takto: 

  1. V § 1 ods. 4 písm. i) sa za slová „štátnych orgánov“ 
vkladá čiarka. 

  2. V § 2 odsek 2 znie: 
  „(2) Vysoké školy sú 
a) verejné vysoké školy so sídlom na území Slovenskej 
    republiky, 
b) štátne vysoké školy so sídlom na území Slovenskej 
    republiky, 
c) súkromné vysoké školy podľa § 47 a 
d) zahraničné vysoké školy podľa § 49a so sídlom na 
    území členského štátu Európskej únie mimo územia 
    Slovenskej republiky alebo štátu, ktorý je zmluvnou 
    stranou Dohody o Európskom hospodárskom prie- 
    store a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členské 
    štáty“).“. 

   3. V § 2 ods. 9 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slo- 
vá „vedecko-pedagogické tituly“ sa vkladajú slová 
„a umelecko-pedagogické tituly“. 

  4. V § 2 ods. 14 sa slová „najmä základný výskum“ 
nahrádzajú slovami „základný výskum a aplikovaný 
výskum a vývoj“. 

  5. V § 2 odseky 15 a 16 znejú: 
  „(15) Odborná vysoká škola poskytuje vysokoškolské 
vzdelávanie najmä v študijných programoch prvého 
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stupňa a vykonáva najmä aplikovaný výskum. Odbor- 
návysokáškolaneposkytujevysokoškolské 
vzdelávanie v študijných programoch tretieho stupňa. 
Názov odbornej vysokej školy obsahuje slová „odborná 
vysoká škola“. 

   (16) Vysoká škola, ktorá nie je začlenená medzi uni- 
verzitné vysoké školy alebo medzi odborné vysoké ško- 
ly, poskytuje vysokoškolské vzdelávanie najmä v štu- 
dijných programoch prvého stupňa, druhého stupňa 
a v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 a vykoná- 
va základný výskum a aplikovaný výskum a vývoj.“. 

   6. V § 2a ods. 1 a § 5 ods. 5 sa za slovo „školstva“ 
vkladá čiarka a slová „vedy, výskumu a športu“. 

    7. V § 6 ods. 1 písm. h) sa za slovo „titulu“ vkladajú 
slová „alebo umelecko-pedagogického titulu“. 

      8. V § 8 ods. 6 písmeno c) znie: 
„c) skončením členstva v zamestnaneckej časti akade- 
     mickej obce vysokej školy alebo skončením členstva 
     v zamestnaneckej časti akademickej obce príslušnej 
     fakulty, ak ide o člena zvoleného ako zástupcu fakul- 
     ty,“. 

      9. V § 8 ods. 6 sa za písmeno c) vkladajú nové pís- 
  mená d) až g), ktoré znejú: 
„d) prerušením štúdia člena študentskej časti akade- 
     mického senátu verejnej vysokej školy, 
  e) skončením štúdia člena študentskej časti akademic- 
     kého senátu verejnej vysokej školy, ak nepožiadal 
     o pozastavenie členstva v akademickom senáte ve- 
     rejnej vysokej školy podľa odseku 8, 
  f) nezapísaním sa na štúdium najneskôr v posledný 
     deň určený na zápis prijatých uchádzačov o štúdium 
     v príslušnom akademickom roku, ak ide o člena s 
     pozastaveným členstvom; ak ide o člena s pozasta- 
     veným členstvom, ktorý bol zvolený za súčasť verej- 
     nej vysokej školy, nezapísaním sa na štúdium na tej- 
     to súčasti verejnej vysokej školy, 
  g) uplynutím šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia 
     členstva; to neplatí, ak k obnoveniu členstva došlo 
     v tejto lehote,“. 

  Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená h) 
až k). 

   10. V § 8 ods. 7 sa slová „b) až f)“ nahrádzajú slovami 
„b) až j)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo, ak to 
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   209. V § 105 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: 
„Vláda môže na návrh ministerstva po vyjadrení orgá- 
nov reprezentácie vysokých škôl odňať udelený štátny 
súhlas podľa § 87a ods. 8.“. 

  210. V nadpise pod § 106 sa vypúšťajú slová „na aka- 
demické účely“. 

  211. V § 106 odsek 1 znie: 
  „(1) Uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných vyso- 
kou školou so sídlom mimo územia Slovenskej republi- 
ky alebo iným na to oprávneným orgánom podľa práv- 
nych predpisov príslušného štátu je postup, v rámci 
ktorého sa posudzuje, či podmienky na vydanie dokla- 
du o vzdelaní, ktorý sa má uznať, sú rovnocenné s pod- 
mienkami na vydanie dokladov o vzdelaní podľa tohto 
zákona. Na uznávanie dokladov o vzdelaní ako dokla- 
dov o odbornej kvalifikácii na účely výkonu povolania 
sa vzťahuje osobitný predpis.34)“. 

  212. V § 106 ods. 3 sa vypúšťajú slová „na akademic- 
ké účely“. 

  213. § 106 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie: 
  „(6) V rozhodnutí o uznaní dokladu o vzdelaní sa uvá- 
dza, že toto rozhodnutie nie je dokladom o uznaní od- 
bornej kvalifikácie.“. 

214. § 106a vrátane nadpisu sa vypúšťa. 

215. V § 107 ods. 5 sa vypúšťa tretia veta. 

216. § 108 znie: 

„§ 108 

   (1) Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa nevzťahu- 
je všeobecný predpis o správnom konaní50) okrem 
a) rozhodovania o uložení pokuty podľa § 2a, 
b) rozhodovania o zastavení konania alebo rozhodova- 
    nia o prerušení konania podľa § 47, 
 c) rozhodovania o udelení oprávnenia podľa § 49a, 
d) rozhodovania o priznaní sociálneho štipendia podľa 
    § 96 a 
 e) rozhodovania o uznaní dokladov o vzdelaní. 

  (2) Dotáciu podľa tohto zákona, ktorá je štátnou po- 
mocou,50a) možno poskytnúť len v súlade s týmto záko- 
nom a osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci.13) 

  (3) Na účely § 54a, 68, 102 a 106 sa súkromná vyso- 
ká škola so sídlom mimo územia Slovenskej republiky 
považuje za vysokú školu so sídlom na území Sloven- 
skej republiky.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie: 
„50a) Čl. 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 
       30. 3. 2010).“. 

kačnej činnosti sa zaznamenávajú údaje o publikova- 
ných prácach zamestnancov vysokých škôl a študentov 
študijných programov tretieho stupňa v dennej forme 
štúdia a publikované ohlasy na tieto práce. 

  (2) Centrálny register evidencie publikačnej činnosti 
slúži najmä na zabezpečenie štatistického zisťovania, 
rozpočtové účely a prezentáciu výskumnej, vývojovej 
a odbornej aktivity vysokej školy. 

  (3) V centrálnom registri evidencie publikačnej čin- 
nosti sa zaznamenávajú údaje, ktoré jednoznačne 
identifikujú autorov, najmä meno, priezvisko a rok na- 
rodenia, publikované dokumenty zaradené v kategó- 
riách evidencie a ohlasy na publikované dokumenty. 
Tieto údaje sa zverejňujú bez obmedzenia spôsobom 
umožňujúcim hromadný prístup.38b) 

  (4) Vysoká škola zodpovedá za poskytovanie údajov 
do centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti, 
za ich ročnú aktualizáciu a správnosť. 

  (5) Vysoká škola zasiela údaje do centrálneho regis- 
tra evidencie publikačnej činnosti za predchádzajúci 
kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendár- 
neho roku. 

   (6) Údaje v centrálnom registri evidencie publikačnej 
činnosti a správnosť zaradenia výstupu publikačnej 
činnosti do kategórie evidencie sú overované prevádz- 
kovateľom tohto registra. Námietky k návrhom na zme- 
nu kategórie evidencie výstupu publikačnej činnosti 
v tomto registri vyhodnocuje odborný hodnotiteľský or- 
gán prevádzkovateľa, ktorého členov na návrh prevádz- 
kovateľa vymenúva minister. 

  (7) Centrálny register evidencie publikačnej činnosti 
prevádzkuje a údaje, ktoré obsahuje centrálny register 
publikačnej činnosti, spracúva a overuje právnická oso- 
ba poverená ministerstvom na základe zmluvy o prevádz- 
kovaní centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti. 

  (8) Na účely kategorizácie publikácií ministerstvo ve- 
die a každoročne na návrh prevádzkovateľa centrálne- 
ho registra publikačnej činnosti aktualizuje zoznam 
zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré 
uskutočňujú recenzné konanie. 

  (9) Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny 
predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o kategóriách evi- 
dencie publikačnej činnosti a ohlasov publikačnej čin- 
nosti, o dokumentácii predkladanej autorom výstupu 
publikačnej činnosti vysokej škole k jeho zaradeniu do 
príslušnej kategórie, o povinných údajoch, ktoré sa za- 
pisujú do centrálneho registra evidencie publikačnej 
činnosti, ich štruktúre, forme, spôsobe zapisovania, le- 
hote na zápis, aktualizáciu, overenie a hodnotenie. 

§ 108b 

Centrálny register evidencie umeleckej činnosti 

   (1) Centrálny register evidencie umeleckej činnosti je 
informačný systém verejnej správy, ktorého správcom 
je ministerstvo. V centrálnom registri evidencie ume- 
leckej činnosti sa zaznamenávajú údaje o umeleckých 
dielach, umeleckých výkonoch zamestnancov vyso- 
kých škôl a študentov študijných programov tretieho 

  217. Za § 108 sa vkladajú § 108a až 108c, ktoré vrá- 
tane nadpisov znejú: 

„§ 108a 

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti 

   (1) Centrálny register evidencie publikačnej činnosti 
je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom 
je ministerstvo. V centrálnom registri evidencie publi- 
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stupňa v dennej forme štúdia a publikované ohlasy na 
tieto diela a výkony. 

  (2) Centrálny register evidencie umeleckej činnosti 
slúži najmä na zabezpečenie štatistického zisťovania, 
rozpočtové účely a prezentáciu umeleckej aktivity vyso- 
kej školy. 

   (3) V centrálnom registri evidencie umeleckej činnos- 
ti sa zaznamenávajú údaje, ktoré jednoznačne identifi- 
kujú autorov, najmä meno, priezvisko a rok narodenia, 
vytvorené umelecké diela, umelecké výkony v kategó- 
riách evidencie a ohlasy na umelecké dielo, umelecký 
výkon. Tieto údaje sa zverejňujú bez obmedzenia spô- 
sobom umožňujúcim hromadný prístup.38b) 

  (4) Vysoká škola zodpovedá za poskytovanie údajov 
do centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti, 
za ich ročnú aktualizáciu a správnosť. 

  (5) Vysoká škola zasiela údaje do centrálneho regis- 
tra evidencie umeleckej činnosti za predchádzajúci ka- 
lendárny rok do 31. januára nasledujúceho kalendár- 
neho roku. 

  (6) Údaje v centrálnom registri evidencie umeleckej 
činnosti a správnosť zaradenia výstupu umeleckej čin- 
nosti do kategórie evidencie sú overované prevádzkova- 
teľom podľa odseku 7. Námietky k návrhom na zmenu 
kategórie evidencie výstupu umeleckej činnosti v tomto 
registri vyhodnocuje odborný hodnotiteľský orgán pre- 
vádzkovateľa, ktorého členov na návrh prevádzkovate- 
ľa vymenúva minister. 

  (7) Centrálny register evidencie umeleckej činnosti 
prevádzkuje a údaje, ktoré obsahuje centrálny register 
umeleckej činnosti, spracúva a overuje právnická oso- 
ba poverená ministerstvom na základe zmluvy o pre- 
vádzkovaní centrálneho registra evidencie umeleckej 
činnosti. 

   (8) Na účely kategorizácie výstupov umeleckej činnos- 
ti ministerstvo vedie a každoročne na návrh prevádzko- 
vateľa centrálneho registra umeleckej činnosti aktuali- 
zuje zoznam podujatí a inštitúcií za každú umeleckú 
oblasť, ktoré sa na tieto účely považujú za renomované. 

  (9) Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny pred- 
pis, ktorý ustanoví podrobnosti o kategóriách evidencie 
umeleckej činnosti, kategóriách ohlasov umeleckej čin- 
nosti, o dokumentácii predkladanej autorom výstupu 
umeleckej činnosti vysokej škole k jeho zaradeniu do 
príslušnej kategórie, o povinných údajoch, ktoré sa za- 
pisujú do centrálneho registra evidencie umeleckej čin- 
nosti, ich štruktúre, forme, spôsobe zapisovania, lehote 
na zápis, aktualizáciu, overenie a hodnotenie. 

§ 108c 

   (1) Prevádzkovateľ centrálneho registra evidencie pub- 
likačnej činnosti a prevádzkovateľ centrálneho registra 
evidencie umeleckej činnosti overuje správnosť kategori- 
zácie publikácií alebo výstupov umeleckej činnosti zapí- 
saných do príslušného registra vysokou školou. 

  (2) Ak publikácia alebo výstup umeleckej činnosti nie 
sú zaradené v správnej kategórii evidencie, prevádzko- 
vateľ príslušného registra navrhne vysokej škole zme- 
nu kategórie evidencie. 
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  (3) Vysoká škola alebo autor publikácie alebo autor 
výstupu umeleckej činnosti majú právo podať prevádz- 
kovateľovi príslušného registra námietky k návrhu 
zmeny kategórie evidencie do 15 pracovných dní odo 
dňa doručenia návrhu na zmenu kategórie evidencie. 
Tieto námietky prevádzkovateľ príslušného registra po- 
stúpi na vyjadrenie hodnotiteľskému orgánu podľa 
§ 108a ods. 6 alebo § 108b ods. 6. Príslušný hodnotiteľ- 
ský orgán sa k námietke vyjadrí do 40 pracovných dní 
od ich doručenia. Ak sa hodnotiteľský orgán v tejto le- 
hote nevyjadrí, zaradenie publikácie alebo výstupu 
umeleckej činnosti zostáva v kategórii evidencie navrh- 
nutej a zapísanej vysokou školou do príslušného regis- 
tra. Ak príslušný hodnotiteľský orgán vyhovie námiet- 
kam vysokej školy alebo autora, odôvodnenie 
vyjadrenia nie je potrebné, inak v odôvodnení uvedie 
najmä, aké skutočnosti boli podkladom pre vyjadrenie 
a ako sa vyrovnal s námietkami. 

   (4) Vyjadrenie príslušného hodnotiteľského orgánu 
oznamuje prevádzkovateľ príslušného registra vysokej 
škole a ministerstvu. Vysoká škola alebo autor publi- 
kácie, alebo autor výstupu umeleckej činnosti majú 
právo podať prevádzkovateľovi príslušného registra 
námietky k vyjadreniu hodnotiteľského orgánu do 
15 pracovných dní odo dňa jeho doručenia. Prevádzko- 
vateľ príslušného registra predloží vyjadrenie spolu 
s podanými námietkami ministerstvu do 30 pracov- 
ných dní od doručenia námietky a následne ich vyhod- 
notí osobitná komisia vymenovaná ministrom. Komisia 
sa k námietke vyjadrí do 40 pracovných dní po jej doru- 
čení a ministerstvo toto vyjadrenie oznámi vysokej ško- 
le a autorovi publikácie alebo autorovi výstupu umelec- 
kej činnosti. Ak sa komisia v tejto lehote nevyjadrí, 
zaradenie publikácie alebo výstupu umeleckej činnosti 
zostáva v kategórii evidencie navrhnutej a zapísanej vy- 
sokou školou do príslušného registra. Ak komisia vy- 
hovie námietke vysokej školy alebo autora, odôvodne- 
nie vyjadrenia nie je potrebné, inak v odôvodnení 
uvedie najmä, aké skutočnosti boli podkladom pre vy- 
jadrenie a ako sa vyrovnala s námietkami. 

   (5) Ak prevádzkovateľovi príslušného registra nie sú 
v lehote podľa odseku 3 alebo podľa odseku 4 doručené 
námietky k návrhu na zmenu kategórie evidencie pub- 
likácie alebo výstupu umeleckej činnosti, vykoná zme- 
nu kategórie evidencie publikácie alebo výstupu ume- 
leckej činnosti v príslušnom registri. 

   (6) Ministerstvo požiada prevádzkovateľa príslušné- 
ho registra o vykonanie zmeny kategórie evidencie pub- 
likácie alebo výstupu umeleckej činnosti v príslušnom 
registri podľa návrhu prevádzkovateľa, ak komisia po- 
dľa odseku 4 odôvodnene potvrdí vyjadrenie hodnoti- 
teľského orgánu.“. 

  218. Za § 113ae sa vkladá § 113af, ktorý vrátane 
nadpisu znie: 

„§ 113af 

 Prechodné ustanovenie k právnym 
úpravám účinným od 1. januára 2013 

  (1) Podmienky na riadne skončenie štúdia pre štu- 
dentov prijatých na štúdium akreditovaných študij- 



 


