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OSNOVA

•Cieľ stretnutia

•Kontext a hĺbka zmien vo vysokom školstve SR

• Zmeny v princípoch akreditácií vysokých škôl

•Pripomienkovanie návrhu akreditačných štandardov

• Spracúvanie pripomienok a konzultácie s expertami

•Výzva pre posudzovateľov
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KONTEXT A HĹBKA ZMIEN 
VO VYSOKOM ŠKOLSTVE SR
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LEGISLATÍVNY RÁMEC

• 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 v platnom 
znení
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DOTERAJŠIE AKREDITÁCIE

• Pracovisko vysokej školy vypracovalo 
návrh študijného programu

• Vedecká rada fakulty študijný program schválila 

• Rektor „posunul“ žiadosť o akreditáciu (právo realizovať) 
študijný program na akreditačnú komisiu

• Akreditačná komisia, poradný orgán vlády, posúdila

• Minister, člen vlády SR rozhodol o práve realizovať študijný 
program
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NOVÉ PRÁVA K ŠTUDIJNÝM PROGRAMOM

• Realizovať študijný program
• Prvá akreditácia študijného programu
• Doterajšie práva na dobu určitú

• Realizovať a upravovať študijný program
• Reakreditované študijné programy
• Doterajšie práva na dobu neurčitú

• Vytvárať nové študijné programy v študijnom odbore 
a stupni
• Po vyjadrení súladu vnútorného systému so štandardami
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PRINCÍP ZMENY
OD CENTRÁLNEHO POVOĽOVANIA 
K INTERNÉMU ZABEZPEČOVANIU KVALITY
V SÚLADE S EURÓPSKYMI ŠTANDARDMI 
A USMERNENIAMI (ESG 2015 anglická verzia)
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KVALITA

MIERA NAPĹŇANIA OČAKÁVANÍ ZÁKAZNÍKA
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OČAKÁVANIA KVALITY VO VÝROBE

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU 
SÚ STANOVENÉ V „KATALÓGOVOM LISTE“
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TROCHU TEÓRIE

PORUCHA, NEPODAROK

VYBOČENIE „parametrov“ VÝROBKU 
Z TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE 

PORUCHOVOSŤ = MIERA (PRAVDEPODOBNOSŤ) 
ZLYHANIA SYSTÉMU ZA JEDNOTKU ČASU
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ZLOŽITÉ SYSTÉMY

•CELKOVÁ KVALITA (BEZPORUCHOVOSŤ) SYSTÉMU JE 
SÚČINOM „BEZPORUCHOVOSTÍ“ JEDNOTLIVÝCH 
PRVKOV SYSTÉMU

≈ KVALITA CELKU JE LIMITOVANÁ PREDOVŠETKÝM
SÚČINOM KVALITY NAJHORŠÍCH PRVKOV

• Napr.: 
Ak má každá zo štyroch súčiastok systému poruchovosť 20 %, 
potom celý systém má poruchovosť až 60 % (zväčša nefunguje)!
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TOTAL QUALITY MANAGEMENT

TO ZNAMENÁ, ŽE TREBA ZABEZPEČIŤ MAXIMÁLNU 
KVALITU KAŽDÉHO JEDOTLIVÉHO PRVKU SYSTÉMU
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ZABEZPEČOVANIE (KVALITY)

ROBIŤ VŠETKO PRETO, 
ABY BOLA ZARUČOVANÁ KVALITA...
...využiť všetky nástroje, mechanizmy, metódy, 
personálne odborné kapacity...
...odstraňovať chyby ihneď, keď sa zistia...
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ZABEZPEČOVANIA KVALITY 
VO VYSOKOM ŠKOLSTVE



www.saavs.sk

PRINCÍPY ZABEZPEČOVANIA KVALITY

• primárnu zodpovednosť za kvalitu poskytovaného 
vzdelávania nesú vysoké školy

• vysoká škola zabezpečuje kvalitu prostredníctvom 
implementácie a rozvoja vnútorného systému 
zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania (§ 3 
zákona 269/2018 Z. z.)
= vysoká škola má štruktúry a mechanizmy, ktoré vyvažujú 
záujmy zainteresovaných strán...
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„ZÁKAZNÍK“ = ZAINTERESOVANÉ STRANY

Vnútorné = učitelia, zamestnanci a študenti

Vonkajšie = zamestnávatelia, absolventi, verejná 
správa, spolupracujúce (výskumné) 
inštitúcie, verejnosť...
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PRINCÍPY ZABEZPEČOVANIA KVALITY

• kľúčová je účasť zainteresovaných strán – aj študentov, 
zamestnávateľov a ďalších relevantných aktérov

• vzdelávanie a učenie sa orientované na študenta so 
zohľadnením očakávaní a potrieb zamestnávateľov a 
ďalších zainteresovaných strán

• činnosti externého zabezpečenia kvality vykonáva 
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo ako 
nezávislá verejnoprávna inštitúcia v súlade so zákonom č. 
269/2018 Z. z. 
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AGENTÚRA

• vydáva štandardy a metodiku na vyhodnocovanie štandardov
• vydávajú sa štandardy pre vnútorný systém, štandardy pre študijný 

program a štandardy pre habilitačné konania a inauguračné konania

• rozhoduje o súlade vnútorného systému a jeho implementácie so 
štandardmi pre vnútorný systém

• rozhoduje o udelení alebo neudelení akreditácie študijného programu
• rozhoduje o udelení, neudelení alebo odňatí akreditácie 

habilitačného konania a inauguračného konania
• vykonáva dohľad nad plnením štandardov
• rozhoduje o uložení opravného opatrenia
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EXTERNÉ ZABEZPEČOVANIE KVALITY
• vykonáva Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

(ďalej len „agentúra“) ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia 
v súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z.; 

• výkonná rada agentúry na účely posúdenia konkrétnej 
žiadosti alebo preskúmania podnetu vytvára pracovné skupiny 
z osôb uvedených v zozname posudzovateľov;

• súbor postupov, kritérií a ukazovateľov, ktorých 
prostredníctvom pracovné skupiny výkonnej rady agentúry a 
zamestnanci agentúry vyhodnocujú plnenie štandardov bude 
obsahovať metodika na vyhodnocovanie štandardov;

• pri posudzovaní sa budú využívať postupy peer-review.
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ŠTANDARDY: 
PRVKY ZABEZPEČOVANIA KVALITY

1. Kvalita na prvom mieste

2. Obsah vzdelávania – študijné programy

3. Spôsob vzdelávania – pedagogické metódy

4. Jasné pravidlá – rovnaké zaobchádzanie

5. Kompetentní učitelia – odborníci v odbore
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ŠTANDARDY: 
PRVKY ZABEZPEČOVANIA KVALITY

6. Primerané zdroje – a ich využívanie

7. Riadenie na základe faktov – informácií 

8. Transparentnosť – zverejňovanie 

9. Cyklické vyhodnocovanie a zlepšovanie

10. Otvorenosť – externá expertíza
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ŠTANDARDY 
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VS1. Politiky pre zabezpečovanie kvality

Vysoká škola v rámci svojho (1) strategického riadenia
uplatňuje vlastné politiky pre zabezpečovanie kvality
vzdelávania a tvorivých činností. Tieto politiky sú (2)
formalizované a ich dokumentácia je verejne dostupná.
Na implementáciu a rozvoj politík má zriadené vhodné
(3) štruktúry a (4) procesy, do ktorých sú zapojení
učitelia, študenti a ďalší zamestnanci v spolupráci so
zamestnávateľmi a ďalšími externými zainteresovanými
stranami.
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VS2 Vytváranie a schvaľovanie študijných 
programov
Vysoká škola má (1) formalizované štruktúry a (2) procesy pre 
vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov. 
Študijné programy sú vytvárané a upravované tak, aby (3) 
zodpovedali štandardom pre študijný program, plánovaným 
vzdelávacím cieľom a výstupom a mali jasne špecifikovanú a 
komunikovanú kvalifikáciu, nadobúdanú úspešným 
absolvovaním programu. Úroveň (4) kvalifikácie zodpovedá 
požiadavkám príslušného stupňa Národného kvalifikačného 
rámca a Kvalifikačného rámca európskeho vysokoškolského 
priestoru. (5) Obsah kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické 
očakávania ako v čase zavŕšenia štúdia, tak aj neskôr pri výkone 
povolania absolventmi. 
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VS3 Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie 
orientované na študenta

Vysoká škola uskutočňuje študijné programy tak, že je 
povzbudzovaná aktívna úloha študentov vo vzdelávaní a 
v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj 
v hodnotení študentov.
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VS4. Prijímacie konanie, priebeh štúdia, uznávanie 
vzdelania a udeľovanie akademických titulov

Vysoká škola sa konzistentne riadi vopred stanovenými 
a verejne ľahko prístupnými pravidlami pre všetky fázy 
študijného cyklu, od prijímacieho konania, cez študijný 
progres, uznávanie vzdelania až po ukončovanie štúdia 
a udeľovanie titulu.
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VS5 Vysokoškolskí učitelia

Vysoká škola zabezpečuje dostatočný (1) počet učiteľov 
s požadovanou (2) kvalifikáciou a (3) kompetentnosťou. 
Má zavedené štruktúry a procesy (4) spravodlivého a 
transparentného výberu učiteľov a ich ďalšieho 
odborného a osobného rozvoja. Kritériá vysokej školy 
na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov vo 
funkciách docentov a profesorov sú v súlade so 
všeobecne záväznými predpismi.
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VS6. Zdroje na zabezpečenie štúdia 
a podporu študentov

Vysoká škola má zabezpečené primerané financovanie,
ktoré slúži aj na zabezpečovanie adekvátnych a ľahko
prístupných študijných zdrojov a podpory pre
študentov.
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VS7. Zhromažďovanie a spracovanie 
informácií

Na efektívne riadenie svojich študijných programov a 
ďalších aktivít vysoká škola využíva relevantné, 
priebežne zhromažďované a analyzované údaje. 
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VS8. Zverejňovanie informácií

Vysoká škola zverejňuje jasné, presné, objektívne,
aktuálne a jednoducho prístupné informácie o svojej
činnosti vrátane študijných programov.
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VS9. Priebežné monitorovanie a periodické hodnotenie 
študijných programov

Vysoká škola monitoruje a periodicky vyhodnocuje študijné
programy, aby sa uisťovala, že sú dosahované ciele, ktoré im
boli určené a že reagujú na najnovšie poznatky,
technologické možnosti, potreby študentov, uplatniteľnosť
absolventov a očakávania zamestnávateľov a ďalších
zainteresovaných strán. Tieto hodnotenia vedú k úpravám, a
tým k sústavnému zlepšovaniu programov. Vysoká škola
každú zmenu pripravuje a schvaľuje za účasti
zamestnávateľov a ďalších zainteresovaných strán.
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VS10. Pravidelné externé zabezpečovanie kvality

Vysoká škola sa pravidelne podrobuje procesom 
externého zabezpečovania kvality najmä s cieľom uistiť 
sa, že jej vnútorný systém kvality je v súlade so 
štandardmi pre vnútorný systém.
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ŠP5. Vysokoškolskí učitelia – princípy 

(1) Študijný program má určeného garantujúceho učiteľa 
(profesora) a (2) vybavuje ho zodpovedajúcimi 
kompetenciami (právomocami)

(3) Študijný program personálne zabezpečujú učitelia, ktorý 
majú (ukončenú) vyššiu kvalifikáciu ako zodpovedá 
poskytovaného vzdelávaniu

(4) Kompetentnosť učiteľov a úroveň tvorivej činnosti škola 
dokumentuje na piatich výstupoch piatich seniórnych
učiteľov („jadro personálneho zabezpečenia“)
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ŠTANDARDY 
PRE HABILITÁCIE A INAUGURÁCIE
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ŠTANDARDY 
PRE HABILITÁCIE A INAUGURÁCIE
1. Vymedzenie odboru habilitačných konaní a inauguračných 

konaní (HaI) a priradenie k študijnému odboru

2. Úroveň vzdelávania v odbore HaI

3. Úroveň tvorivej činnosti v odbore HaI

4. Úroveň kritérií vysokej školy na vyhodnotenie splnenia 
podmienok pre získanie titulu docent a profesor

5. Personálne zabezpečenie HaI

6. Pravidlá a postupy HaI a ich dodržiavanie
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TEXT NÁVRHU ŠTANDARDOV

• formulácie vychádzajú z definícií odborných pojmov a 
výrazov, ktoré sú uvedené vo výkladovom slovníku

• text štandardu dopĺňajú usmernenia, ktoré sú 
vysvetľujúcim textom naznačujúcim kritériá, podľa ktorých 
budú pracovné skupiny a zamestnanci výkonnej rady 
agentúry vyhodnocovať splnenie štandardov

• súbor štandardov je navrhovaný celistvo, čiže sú v ňom 
zapracované viaceré systémové väzby, preto 
jednotlivé formulácie je potrebné chápať v súvislostiach
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DÁTUMY

• Zverejnenie návrhu štandardov 30. 10. 2019

•Pripomienky zasielať do 5. 12. 2019

•Prevzatie agendy Akreditačnej komisie 
agentúrou 1. 1. 2020

• Začiatok akreditácií po nadobudnutí účinnosti 
štandardov – predpoklad február-marec 2020



www.saavs.sk

Ďakujem za pozornosť

SAIA n. o. – DAMaI 2019, Bratislava, 26. november 2019


