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Predkladacia správa k schvaľovaniu štandardov vo výkonnej rade 

SAAVŠ dňa 2.júla 2020 

 

 

Úvod  

Národná rada Slovenskej republiky prijala v roku 2018 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), ktorým ustanovila nové pravidlá zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania v súlade s európskymi štandardmi, zriadila Slovenskú 

akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo (ďalej len agentúra) a uložila jej povinnosť 

vypracovať a predložiť štandardy.  

Agentúra v zmysle tejto požiadavky zákona o zabezpečovaní kvality pripravila na schválenie 

Štandardy pre vnútorný systém, Štandardy pre študijný program a Štandardy pre habilitačné 

konanie a inauguračné konanie. Štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania (ďalej len „vnútorný systém“) sa rozumie súbor požiadaviek na 

vnútorný systém a spôsob jeho implementácie1. Štandardmi pre študijný program sa rozumie 

súbor požiadaviek, ktorých plnením je podmienené udelenie akreditácie študijného 

programu2 a rozhodovanie agentúry o oprávnení vysokej školy vytvárať, uskutočňovať 

a upravovať študijné programy v príslušnom študijnom odbore a stupni. Štandardmi pre 

habilitačné konanie a inauguračné konanie sa rozumie súbor požiadaviek, ktorých plnením je 

podmienené udelenie akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania. 

Formulácie štandardov sa majú interpretovať v zmysle definícií odborných pojmov a výrazov, 

ktoré sú uvedené v štandardoch. Súbor štandardov predstavuje systémovými väzbami 

prepojený celok. Jednotlivé požiadavky v štandardoch sa majú interpretovať v celom rozsahu 

kontextu štandardov.  

Podrobné postupy, kritériá a ukazovatele na vyhodnocovanie štandardov bude obsahovať 

Metodika na vyhodnocovanie štandardov. Prostredníctvom tejto metodiky budú pracovné 

skupiny výkonnej rady agentúry a zamestnanci agentúry vyhodnocovať plnenie štandardov.  

a opatrení na zabezpečenie súladu vnútorného systému alebo jeho implementácie so 

štandardmi pre vnútorný systém (§ 2 písm. d) zákona o zabezpečovaní kvality). V rámci 

                                                           
1 V zmysle § 2  písm. a) 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 (ďalej len „zákon o zabezpečovaní kvality“). 
2 V zmysle § 30 zákona o zabezpečovaní kvality. 
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posudzovania a vyhodnocovania štandardov sa bude aplikovať holistické expertné hodnotenie 

(holistické peer review). 

 
Východiská štandardov 
 
Štandardy pre vnútorný systém a Štandardy pre študijný program vychádzajú zo Štandardov 
a usmernení na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského 
vzdelávania3 z roku 2015 a zohľadňujú platné všeobecne záväzné predpisy, z ktorých 
vychádzajú aj Štandardy pre habilitačné konanie a inauguračné konanie. Predmetnými 
všeobecne záväznými predpismi sú najmä 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 MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o 
kreditovom systéme štúdia, 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. 
 
 

Priebeh prípravy štandardov  

 

Na návrhu štandardov agentúra spolupracovala s poprednými a uznávanými odborníkmi 
najmä z vysokoškolského prostredia a praxe na Slovensku aj v zahraničí. Do procesu prípravy 
štandardov boli zapojené všetky zainteresované strany, predovšetkým reprezentácie vysokých 
škôl, zástupcovia zamestnávateľov a študenti. Zapojenie všetkých zainteresovaných strán je 
z pohľadu agentúry dôležitým aspektom pre zvyšovanie kvality vysokoškolského prostredia na 
Slovensku.  Agentúra sa pri príprave návrhu akreditačných štandardov zamerala najmä na to, 
aby bola posilnená zodpovednosť vysokých škôl za zabezpečovanie a preukazovanie kvality 
vysokoškolského vzdelávania, podporovala vysoké školy v zvyšovaní kvality a rozvoji kultúry 
kvality s prihliadnutím na rôznorodosť vysokých škôl, ich študijných programov a študentov. 
Celý proces prípravy štandardov sa realizoval vo viacerých fázach. 
 
Prípravná fáza začala v prvých dňoch po konštituovaní výkonnej rady agentúry v marci 2019. 

V rámci tejto fázy sa agentúra sústredila na získavanie relevantných poznatkov o fungovaní 

systémov externého zabezpečovania kvality a to prostredníctvom štúdia materiálov z verejne 

prístupných zdrojov, konzultácií s expertami, študijnými návštevami zahraničných inštitúcií 

a organizáciou konferencie. Zástupcovia agentúry (prof. Redhammer, Mgr. Gewisslerová, Ing. 

                                                           
3 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG 2015. 
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Kuba a expert doc. Makýš) navštívili dňa 11. apríla 2019 Národní akreditační úřad v Prahe, aby 

nadviazali spoluprácu s českými kolegami (prof. Labík, dr. Barančík, dr. Smrčka) oboznámili sa 

s ich skúsenosťami so zavádzaním systému externého zabezpečenia kvality vysokoškolského 

vzdelávania. Súčasne boli realizované viacnásobné konzultácie s domácimi expertami na 

systémy zabezpečenia kvality – doc. Ing. Miroslavom Hrnčiarom, PhD., doc. Ing. Petrom 

Makýšom, PhD., Ing. Alexandrom Tomčíkom a prof. Ing. Kristínou Zgodavovou, PhD.    

Predseda výkonnej rady prof. R. Redhammer sa v rámci konzultácií o príprave štandardov so 

zainteresovanými stranami zúčastnil dňa 3. mája 2019 valného zhromaždenia Študentskej 

rady vysokých škôl v Banskej Bystrici, 9. mája 2019 valného zhromaždenia Rady vysokých škôl 

v Novom Smokovci a 11. júna 2019 zasadnutia Rady vysokých škôl vo Zvolene.  

Výkonná rada agentúry sa prvýkrát zaoberala prípravou štandardov na svojom treťom 

zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 16. a 17. mája 2019 v Trenčianskych Tepliciach. Členovia 

výkonnej rady podrobne diskutovali o príprave štandardov aj s prizvanými expertmi prof. K. 

Zgodavovou a doc. P. Makýšom. Diskusia sa sústredila na zákonné požiadavky na štandardy 

a príklady dobrých praxí nastavenia a vyhodnocovania štandardov v zahraničí.   

Dňa 6. júna 2019 agentúra zorganizovala konferenciu pod názvom „Kvalita vysokoškolského 
vzdelávania z rôznych uhlov pohľadu“, ktorou dá sa povedať odštartovala sériu stretnutí so 
zainteresovanými stranami v procese prípravy akreditačných štandardov. Išlo o prvú 
konferenciu svojho druhu na Slovensku a jej cieľom bolo otvoriť verejnú diskusiu týkajúcu sa 
kvality vysokých škôl a vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Na konferencii sa zúčastnilo 
viac ako 150 osôb. Konferencia sa uskutočnila v priestoroch jubilujúcej Univerzity 
Komenského v Bratislave za účasti ministerky školstva JUDr. Mgr. Martiny Lubyovej, PhD. 
a predsedu výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ing. Ľubomíra Petráka, CSc. 
Na konferencii s odborným príspevkom vystúpil prof. Dušan Meško, ktorý sa zaoberal 
európskym kontextom kvality vysokoškolského vzdelávania a v odbornej panelovej diskusii na 
tému vnímanie kvality vysokoškolského vzdelávania v závislosti od zorného uhla sa aktívne 
zúčastnili zástupcovia zainteresovaných strán, ktorý predmetnú problematiku prezentovali – 
prof. Vladimír Patráš z pohľadu humanitných a spoločenských vied, prof. Jozef Masarik 
z pohľadu prírodných vied, doc. Zuzana Vincúrová z pohľadu súkromných vysokých škôl, prof. 
Stanislav Stankóci z pohľadu umenia, Ing. Mário Lelovský z pohľadu zamestnávateľov a Matej 
Gajdoš z pohľadu študentov.   
 
Výkonná rada agentúry na svojom štvrtom zasadnutí dňa 13. júna 2019 opätovne diskutovala 
o príprave štandardov za účasti expertov doc. Hrnčiara, doc. Makýša a Ing. Tomčíka.  
Predmetom diskusie bol výklad a vysvetlenie pojmov k zabezpečovaniu vnútorného systému 
kvality podľa normy ISO 9000 a ďalších príslušných noriem ISO a tézy prvotného návrhu 
štandardov. 
 
Výkonná rada agentúry na svojom piatom zasadnutí dňa 11. júla 2019 diskutovala 
o  princípoch  zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a základných rámcoch 
k odborovým osobitostiam štandardov pre habilitačné konanie a inauguračné konanie. 
Z diskusie vyplynuli viaceré závery o potrebe konzultovať odborové špecifiká s expertami.  
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Zástupcovia agentúry sa v dňoch 5. až 8. augusta 2019 zúčastnili študijnej cesty, ktorej cieľom  
bolo oboznámenie sa so systémom zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania v 
Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska,. Išlo o návštevu inštitúcií s cieľom 
štúdia vnútorných systémov zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania ako aj inštitúcií 
zabezpečujúcich externého hodnotenia kvality systémov vysokoškolského vzdelávania.  
Pracovnú cestu organizovalo Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a 
Severného Írska a zúčastnila sa ho Viera Mockerová - Science and Innovation Officer for 
Slovakia and Slovenia. Z agentúry sa zúčastnili prof. R. Redhammer, prof. R.Matlovič a Mgr. S. 
Gewisslerová a z ministerstva školstva Ing. A. Piovarči a Mgr. P. Ondreička. Počas cesty boli 
navštívené viaceré inštitúcie: University College London, kde učastníci konzultovali s Dr Helen 
Matthews, Head of Academic Policy and Quality Assurance, Imperial College London, kde 
učastníci konzultovali s  Judith Webster, Head of Academic Services, Office for Students in 
Bristol, kde učastníci konzultovali s Ranjeet Dhinsa, Camilla Briault, Strategic Business 
Manager, Ruby Gatehouse, TEF Manager, Higher Education Statistics Agency v Cheltenhame, 
kde učastníci konzultovali s Dan Cook, Head of Policy and Development, QAA v Gloucesteri, 
kde účastníci konziultovali s pracovníkmi agenúry pod vedením Douglasa Blackstocka. Počas 
pobytu účastníci absolvovali pracovnú konzulátciu so zahraničným expertom Markom 
Jonesom, Honorary School Fellow at University of Brighton, expertom pre posudzovanie 
národných akreditačných systémov. 
 
Výkonná rada agentúry na svojom zasadnutí dňa 22. augusta 2019 diskutovala o výsledkoch 
pracovnej cesty a možnej implementácii prvkov britských prístupov k externému 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Diskusia vyústila do prijatia riešenia 
prípravy štandardov na báze ESG 2015 s využitím britských prístupov v hodnotení výstupov 
tvorivej činnosti.  
 
 
Výkonná rada agentúry na svojom zasadnutí dňa 12. septembra 2019 prvýkrát zaoberala 
uceleným návrhom štandardov. Na príprave návrhov okrem predsedu a podpredsedu 
výkonnej rady spolupracovalo viacero odborníkov, najmä M. Džubáková, M. Hrnčiar, P.Makýš, 
A. Tomčíka  K. Zgodavová. Po zhodnotení všetkých skúseností so zahraničia bol pripravený 
návrh štandardov vychádzajúci z ESG 2015. Členovia výkonnej rady viedli širokú diskusiu 
k predloženému návrhu a prezentovali svoje pripomienky. Navrhované zmeny v jednotlivých 
ustanoveniach, boli po prerokovaní členmi výkonnej rady zapracované do príslušných 
dokumentov priamo na zasadnutí.   
 
Agentúra v nadväznosti na diskusiu o odborovo špecifických osobitostiach štandardov pre 
habilitačné konanie a inauguračné konania viedla viacnásobné skupinové (13.9. 2019 až 
20.9.2019), korešpondenčné, telefonické a osobné konzultácie s expertami reprezentujúcimi 
skupiny študijných odborov. Týchto konzultácií sa zúčastnilo 13 expertov, ktorí reprezentovali 
rozličné odbory prírodných, technických, spoločenských, humanitných, lekárskych 
a zdravotníckych odborov ako aj rozličné druhy umení. 
 
 
Predseda výkonnej rady sa dňa 17.9.2019 obrátil na ENQA s informáciou o zriadení agentúry 
a príprave nového systému externého zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania v SR. 
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Zároveň požiadal o odporúčanie konzultanta na posúdenie návrhu štandardov vo vzťahu 
k požiadavkám ENQA. 
 
Dňa 24.9.2019 ENQA odporúčala ako konzultanta Achima Hopbacha – výkonného riaditeľa 
Rakúskej akreditačnej agentúry a bývalého prezidenta ENQA. 
 
Výkonná rada agentúry na svojom zasadnutí dňa 2. októbra 2019 prerokovala upravený návrh 
štandardov, ktorý bol spracovaný po vyhodnotení pripomienok členov výkonnej rady na 
predchádzajúcom zasadnutí a rozšírený o kritériá štandardov a výkladový slovník pojmov.   
 
Po rokovaní výkonnej rady boli návrh štandardov zaslaný na konzultácie so zainteresovanými 
stranami. V prvej fáze boli oslovené orgány reprezentácií vysokých škôl a zástupcovia 
zamestnávateľov. V prvom kole na ponuku agentúry reagovali Rada vysokých škôl 
a Študentská rada vysokých škôl. V druhom kole sa zapojila aj Slovenská rektorská 
konferencia. 
 
Dňa 23.9.2019 sa konalo stretnutie so zástupcami Rady vysokých škôl za účasti M. Putalu – 
predsedu RVŠ, A. Čekanovej – podpredsedníčky RVŠ, P. Nahálku – podpredsedu RVŠ a Z. 
Kovačičovej – prorektorky UK v Bratislave.  
Dňa 3. a 4.10. 2019 sa viacerí zástupcovia agentúry zúčastnili konferencie To dá rozum 
k výsledkom analýzy stavu vysokého školstva na Slovensku. 
Dňa 10.10.2019 sa konalo opätovné prerokovanie pripomienok s predsedníctvom Rady 
vysokých škôl. 
Dňa 10.10.2019 sa konalo rokovanie s Klubom 500, ktorý zastupoval Tibor Gregor. 
Dňa 11.10.2019 sa predseda výkonnej rady R. Redhammer zúčastnil valného zhromaždenia 
Študentskej rady vysokých škôl v Poprade, kde diskutoval o návrhu štandardov. 
Dňa 14.10.2019 sa uskutočnilo stretnutie s členmi prezídia Slovenskej rektorskej konferencie 
za účasti prof. Rudolfa Kropila -prezidenta SRK, prof. Libora Vozára – viceprezidenta SRK, prof. 
Lucie Kurilovskej – viceprezidentky SRK a Mgr. Márie Čikešovej – generálnej sekretárka SRK. 
Dňa 15.10. 2019 sa uskutočnili konzultácie s Asociáciou zamestnávateľských zväzov SR za 
účasti Ota Nevického. 
Dňa 16.10.2019 sa uskutočnilo rokovanie s dekanom Právnickej fakulty PEVŠ prof. P. 
Potáschom o odborovo špecifických osobitostiach v práve. 
Dňa 16.10.2019 sa uskutočnili konzultácie so zástupcami zamestnávateľov – Asociáciou 
priemyselných zväzov, Zväz automobilového priemyslu v SR (J. Holeček, J. Hron), Republiková 
únia zamestnávateľov (M. Marek a P. Fečík). 
Dňa 21.10.2019 sa predseda výkonnej rady R. Redhammer zúčastnil spoločného rokovania 
Aliancie sektorových rád, Riadiaceho výboru SRI, predsedov a garantov sektorových rád vo 
Vysokých Tatrách, kde diskutoval o zapojení zástupcov zamestnávateľov do  externého 
zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania. 
Dňa 23.10.2019 sa uskutočnilo rokovanie agentúry s dekanmi právnických fakúlt (doc. E. Burda 
z PRAF UK, prof. A. Olšovská z PRAF TRUNI a doc. M. Turošík z PRAF UMB).  
 
Výkonná rada agentúry na svojom zasadnutí dňa 24. októbra 2019 schválila návrh štandardov 
na predloženie do verejného pripomienkového konania.  
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Schválený návrh štandardov bol následne uverejnený na webovom sídle agentúry dňa 
30.10.2019 na jeho pripomienkovanie verejnosťou do 5.12.2019. Zverejnenie návrhu 
štandardov bolo bezodkladne oznámené orgánom reprezentácie vysokých škôl 
a ministerstvám.  
 
V súvislosti so zverejnením návrhu štandardov, agentúra zorganizovala sériu odborných 
seminárov po Slovensku. Obsahom týchto seminárov bolo najmä priblíženie konceptu návrhu 
štandardov s cieľom začatia verejnej diskusie o predloženom návrhu štandardov a tiež 
poskytnutie zainteresovaným stranám priestor na ich otázky týkajúce sa zverejneného návrhu 
štandardov. Úvodný seminár sa uskutočnil dňa 30.10.2019 v Bratislave na Ekonomickej 
univerzite v Bratislave. Ďalšie semináre pokračovali v najväčších mestách na Slovensku, a to 
dňa 05.11.2019 v Košiciach v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach, dňa 11.11.2019 
v Žiline na pôde Žilinskej univerzity v Žiline a dňa 15.11. v Banskej Bystrici na Univerzite Mateja 
Bela v Banskej Bystrici. Prednášajúcimi boli prof. Robert Redhammer, predseda výkonnej rady 
a prof. René Matlovič, podpredseda výkonnej rady.   
 
Okrem toho agentúra pokračovala v konzultáciách k návrhu štandardov 
 
Dňa 29.10.2019 sa predseda výkonnej rady R. Redhammer zúčastnil konferencie 
organizovanej ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR pod názvom „Udržíme krok 
s inováciami ku kvalitne pracovnej sile ?“, kde v rámci aktívnej účasti v diskusnom paneli 
vysvetľoval zmeny v systéme externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 
vo väzbe na očakávania zamestnávateľov. 
 
Dňa 6. 11. 2019 predseda výkonnej rady R. Redhammer rokoval so Sylwiou Sitka - Policy officer 
for Ireland, Poland and Slovakia Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture 
z Európskej komisie. 
 
Dňa 8.11. 2019 sa podpredseda výkonnej rady R. Matlovič zúčastnil zasadnutia Slovenskej 
rektorskej konferencie vo Zvolene za účasti ministerky školstva M. Lubyovej a generálneho 
riaditeľa sekcie vysokých škôl J. Jurkoviča, kde diskutoval o návrhu štandardov, ktorý agentúra 
predložila do verejného pripomienkového konania.  
 
V dňoch 21.- 23.11. 2019 sa podpredseda výkonnej rady R. Matlovič spolu s členom výkonnej 
rady B. Lovászom a zamestnancom agentúry A. Piovarčim zúčastnili medzinárodnej 
konferencie v Berlíne, ktorú zorganizovalo Európske fórum pre zaisťovanie kvality EQAF4. 
Závery a poznatky z tejto konferencie predniesol podpredseda výkonnej rady na zasadnutí 
výkonnej rady dňa 12.12.2019. Podpredseda výkonnej rady počas konania kongresu rokoval 
s prezidentom EQAR, Karlom Dittrichom. 
 
Dňa 21. 11. 2019 sa predseda výkonnej rady zúčastnil 68. schôdze Výboru NR SR pre 
vzdelávanie, vedu, mládež a šport (ďalej len „výbor“). Pred členmi výboru dostal slovo 
predseda výkonnej rady a poskytol prítomným členom výboru informácie o príprave 
zverejneného návrhu akreditačných štandardov.  
 
                                                           
4 European quality assurance forum 
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Dňa 21.11. 2019 sa predseda výkonnej rady zúčastnil zasadnutia Klubu dekanov v Banskej 
Bystrici, kde diskutoval o návrhu štandardov, ktorý agentúra predložila do verejného 
pripomienkového konania.  
 
V nadväznosti na odborné semináre k návrhu nových akreditačných štandardov, sa na 
vyžiadanie 25. novembra 2019 v Aule Dionýza Ilkoviča na pôde Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave uskutočnilo odborné stretnutie s osobami pôsobiacimi na vysokých školách, ktoré 
sa venujú vnútorným systémom a zabezpečovaniu kvality. Prednáška bola spojená s diskusiou 
k návrhu štandardov.  
 
Dňa 26.11.2019 sa predseda výkonnej rady zúčastnil dňa akademickej mobility 
a internacionalizácie, organizovaného SAIA, kde prorektorom pre zahraničie a ďalším 
účastníkom prezentoval návrh štandardov s akcentom na agendu internacionalizácie. 
 
Dňa 26.11.2019 sa predseda a podpredseda výkonnej rady zúčastnili rokovania Rady pre vedu, 
techniku a umenie Rady vysokých škôl v Bratislave. Témou bola prezentácia a diskusia 
k návrhu štandardov. 
 
Dňa 27.11.2019 sa predseda a podpredseda výkonnej rady zúčastnili rokovania Rady pre 
vzdelávanie a výchovu Rady vysokých škôl v Bratislave. Témou bola prezentácia a diskusia 
k návrhu štandardov. 
 
Dňa 28.11.2019 sa predseda a podpredseda výkonnej rady zúčastnili rokovania Rady pre 
rozvoj a financovanie vysokých škôl Rady vysokých škôl v Bratislave. Témou bola prezentácia 
a diskusia k návrhu štandardov. 
 
Dňa 29.11.2019 sa  podpredseda výkonnej rady R. Matlovič zúčastnil konferencie 
„Transformácia vysokoškolského vzdelávania v kontexte rozvoja informačnej spoločnosti“, 
organizovanej Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Technickej univerzite 
v Košiciach. V príspevku predstavil zúčastneným návrh štandardov.  
 
Dňa 3.12.2019 sa predseda a podpredseda výkonnej rady zúčastnili rokovania plenárneho 
zasadnutia Rady vysokých škôl v Nitre. Témou bola prezentácia a diskusia k návrhu 
štandardov. 
 

Dňa 5. – 6. 12. 2019 navštívil agentúru zahraničný konzultant Mark Jones, s ktorým agentúra 
podrobne prediskutovala návrh štandardov. 

 
Verejné pripomienkové konanie k návrhu štandardov bolo ukončené 5. decembra 2019. 
Agentúre bolo doručených 1235 pripomienok od 103 subjektov. Agentúra sa v decembri 2019, 
januári a februári 2020 venovala vyhodnoteniu pripomienok k návrhu štandardov a ďalším 
konzultáciám. 
 
Výkonná rada agentúry na svojom zasadnutí dňa 12. decembra 2019 zhodnotila priebeh 
verejného pripomienkového konania k návrhu štandardov.  
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Dňa 16.12.2019 agentúru navštívil zahraničný konzultant Achim Hopbach, ktorý diskutoval 
s predsedom a podpredsedom výkonnej rady o návrhu štandardov. Následne boli z tejto 
diskusie A. Hopbachom  zaslané dňa 17.12.2019 závery a odporúčania. 
 
 
Dňa 20.12. 2019 predseda a podpredseda výkonnej rady prezentovali nový systém akreditácií 
na Konferencii Slovenský vedcov „Žijeme vedu naživo 2019“, ktorá sa uskutočnila v Bratislave. 
 
Dňa 3.2.2020 sa uskutočnilo rokovanie o osobitostiach štandardov v oblasti lekárskych 
a zdravotníckych odborov s riaditeľkou odboru vzdelávania Ministerstva zdravotníctva SR 
prof.  M. Jankechovou a predsedom Akreditačnej komisie MZ SR prof. P. Jarčuškom. 
 
Dňa 13.2.2020 sa na ministerstve školstva uskutočnilo stretnutie k vnútorným systémom 
zabezpečenia kvality na vysokých školách. Za agentúru sa stretnutia zúčastnil R. Redhammer 
a A.Piovarči. 
 
Dňa 26.2.2020 zástupcovia agentúry (R. Redhammer, R.Matlovič a A. Piovarči) konzultovali 
návrh štandardov pred predložením ministerstvu na vyjadrenie s generálnym riaditeľom 
sekcie vysokých škôl J. Jurkovičom a pracovníkom ministerstva P. Ondreičkom.  
 

Zapracovanie pripomienok  

Výkonná rada agentúry na svojom zasadnutí dňa 20. februára 2020 prerokovala návrh na 

vyhodnotenie pripomienok k návrhu štandardov. Agentúre bolo celkove doručených 1235 

pripomienok. Ich charakter bol veľmi diferencovaný. Na jednej strane boli doručené 

všeobecné  pripomienky s komplexným záberom problematiky, v ktorých bolo obsiahnutých 

mnoho aspektov. Tieto pripomienky boli spravidla čiastočne akceptované, pretože sa v nich 

nachádzal určitý aspekt alebo aspekty, ktoré agentúra zohľadnila. Týchto pripomienok bola 

väčšina. Na druhej strane boli doručené veľmi konkrétne pripomienky týkajúce sa 

jednotlivostí, ktoré boli zväčša vyhodnocované ako akceptované alebo neakceptované. 

Poslednú skupinu tvorili konštatovania alebo otázky, ktoré nemali charakter pripomienok. 

Z vecného hľadiska sa uvedené pripomienky a požiadavky týkali najmä problematiky 

personálneho zabezpečenia študijných programov, požiadaviek na kritériá vysokých škôl na 

vyhodnotenie splnenia podmienok získania titulov profesor a docent, terminologických otázok 

a interpretačných nejasností, konkretizácie kritérií priznávania práva vysokých škôl utvárať 

a upravovať študijné programy v príslušnom študijnom odbore a stupni, konkretizácie 

prechodu od starého akreditačného systému na nové štandardy v prechodných a záverečných 

ustanoveniach štandardov, miery zohľadňovania výsledkov komplexnej akreditácie v rámci 

hodnotenia tvorivých činností pri akreditácii študijných programov tretieho stupňa 

a akreditácii habilitačného konania a inauguračného konania. Vzhľadom na rozmanitosť 

záujmov pripomienkujúcich subjektov mali mnohé pripomienky kontradiktórne požiadavky. 

Najvýraznejšie sa to prejavilo pri konkrétnych pripomienkach týkajúcich sa položiek 

a prahových hodnôt v rámci požiadaviek na kritériá vysokých škôl na vyhodnotenie splnenia 
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podmienok získania titulov profesor a docent a na personálne zabezpečenie študijných 

programov.  

Z celkového počtu 1235 pripomienok bolo úplne akceptovaných 231 pripomienok (18,7 %), 

čiastočne akceptovaných 763 pripomienok (61,8 %), neakceptovaných 143 pripomienok 

(11,6 %) a 98 pripomienok nemalo charakter pripomienky a nebolo vyhodnotených (7,9 %). 

Agentúra sa na základe doručených pripomienok rozhodla pôvodný návrh akreditačných 

štandardov prepracovať a preformulovať. Cieľom úpravy bolo sprehľadnenie textu, 

odstránenie asymetrickej granularity štandardov, vypustenie vágnych formulácií a konceptov. 

Agentúra sa priklonila k obmedzeniu preskriptívneho prístupu tak, že vypustila podstatnú časť 

položiek s prahovými hodnotami. Cieľom je dôsledne akceptovať novú paradigmu vyplývajúcu 

z ESG, ktorá prenáša primárnu zodpovednosť za zabezpečenie kvality na vysoké školy. 

Agentúra je presvedčená, že je potrebné vysokým školám poskytnúť široký manévrovací 

priestor k tomu, aby mohli verejnosť presvedčiť o účinnosti a efektivite svojich vnútorných 

systémov zabezpečenia kvality. Agentúra sa preto rozhodla konkrétne položky a prahové 

hodnoty nahradiť systémom vzájomne prepojených princípov, ktoré zaručujú rozvoj kultúry 

kvality v rámci napĺňania poslania vysokých škôl. Výkonná rada tento prepracovaný návrh 

štandardov schválila za účelom zaslania na vyjadrenie ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR.  

Dňa 28.2.2020 agentúra predložila návrh štandardov na vyjadrenie ministerstvu školstva, 

vedy, výskumu a športu SR. 

Dňa 25.5.2020 sa uskutočnilo konzultačné stretnutie na ministerstve školstva k pripomienkam 

ministerstva k návrhu štandardov. Za agentúru sa stretnutia zúčastnili R. Redhammer, R. 

Matlovič a A. Piovarči. Za ministerstvo sa diskusie zúčastnili štátny tajomník Ľ. Pavlis 

a generálna riaditeľka legislatívno-právnej sekcie Ž. Surmajová.  

Dňa 2.6.2020 sa uskutočnilo zasadnutie Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport 

za účasti ministra školstva, zástupcov orgánov reprezentácií vysokých škôl a zástupcov 

agentúry. Predseda výkonnej rady agentúry R. Redhammer informoval a aktuálnom stave 

návrhu štandardov a diskutoval k pripomienkam účastníkov. 

Dňa 2.6.2020 bolo agentúre doručené vyjadrenie ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR vyjadrenie k návrhu štandardov. Ministerstvo vo vyjadrení vznieslo 9 pripomienok 

k návrhu štandardov pre vnútorný systém, 5 pripomienok k návrhu štandardov pre študijný 

program a 7 pripomienok k návrhu štandardov pre habilitačné konanie a inauguračné 

konanie.  

Výkonná rada sa na svojom zasadnutí 4. júna 2020 zaoberala vyjadrením ministerstva k návrhu 

štandardov. Akceptovala všetky pripomienky ministerstva k návrhu štandardov pre vnútorný 

systém a štandardov pre študijný program. Z pripomienok k návrhu štandardov pre 

habilitačné konanie a inauguračné konanie akceptovala 6 pripomienok a neakceptovala 1 

pripomienku. Výkonná rada schválila upravený návrh štandardov na opätovné vyjadrenie 

ministerstvu. 
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Dňa 4.6.2020 agentúra zaslala upravený návrh štandardov ministerstvu na opätovné 

vyjadrenie. 

Schvaľovanie akreditačných štandardov 

Dňa 24.6.2020 bolo agentúre doručené vyjadrenie ministerstva k upravenému návrhu 

štandardov. Ministerstvo vo vyjadrení konštatovalo, že v návrhu štandardov nezistilo žiadne 

nedostatky a že k návrhu nemá pripomienky. 

Následne bol návrh štandardov predložený výkonnej rade na schválenie. Výkonná rada 

schvália štandardy na svojom osemnástom zasadnutí dňa 2. júla 2020, čím nadobudli platnosť. 

Účinnosť nadobúdajú 1. septembra 2020. 

- 

 


