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Národná rada Slovenskej republiky rokuje o pozmeňovacom návrhu zákona o vysokých školách, ktorý 

umožní akreditáciu študijných programov ponúkaných viacerými vysokými školami spoločne. Ide 

o dôležitú zmenu pre tie slovenské vysoké školy, ktoré sú schopné zaujať v medzinárodnom 

prostredí. Súčasná legislatíva neumožňuje agentúre prijať žiadosť o akreditáciu pre takéto programy.   

„Slovensko potrebuje otvárať vysoké školy k intenzívnejšej spolupráci a  medzinárodnému prostrediu. 

Účasť v medzinárodnom konzorciu aj študijný program poskytovaný spoločne s renomovanými 

zahraničnými vysokými školami určite pomôže zlepšiť kvalitu vzdelávania vysokej školy, o čo sa 

snažíme“ uviedol Robert Redhammer, predseda výkonnej rady agentúry v reakcii na rokovanie vlády 

a národnej rady k tejto téme. „Absolventi takýchto programov získajú viacej skúseností aj lepšie 

uplatnenie na trhu práce, keďže zamestnávatelia oceňujú vzdelanie nadobudnuté v medzinárodnom 

prostredí“ dodal. 

Viaceré slovenské vysoké školy boli akceptované v konzorciách a získali aj finančné prostriedky na 

prípravu spoločných študijných programov. Bola by veľká škoda, keby nemohli využiť zahraničné 

skúsenosti na zlepšenie vlastnej práce a vzdelávania, ktoré poskytujú.  

Ide o konzorciá škôl v schémach ako Erasmus+, „Európske univerzity“, ktoré združujú elitné európske 

školy, či projekt ACCORD dvoch najväčších škôl v Bratislave, financovaný zo štrukturálnych fondov. 

Niekoľko vysokých škôl je zapojených do Inovačných komunít Európskeho inovačného 

a technologického inštitútu (EIT), čo sú elitné zoskupenia pre technické vysoké školy. Je úspech, že sa 

do takýchto konzorcií slovenské školy dostali. Navrhovaná úprava legislatívy, ktorá umožní 

akreditáciu spoločného vzdelávania, pomôže plnšie využiť takéto príležitosti na zlepšovanie 

vzdelávania.  

 

 

 

---- 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo je nezávislá akreditačná agentúra zriadená zákonom č. 

269/2018 Z. z., ktorej poslaním je prispievať k zvyšovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania formou v súlade 

s Európskymi štandardmi a usmerneniami ESG 2015.  

Akreditačné štandardy sú požiadavky na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, s ktorými sa 

musia vysoké školy zo zákona plne zosúladiť najneskôr do 31. augusta 2022. Vnútorný systém je súbor politík, 

štruktúra a procesov vysokej školy, ktorými zabezpečuje kvalitu poskytovaného vzdelávania.  

Vysoké školy musia prehodnotiť aj všetky svoje akreditované študijné programy a upraviť ich tak, aby spĺňali 

nové požiadavky alebo ich musia zrušiť najneskôr do konca augusta 2022. Úpravy musia urobiť čo najskôr tak, 

aby stihli otvoriť nový akademický rok už s upravenými študijnými programami. Požiadať o akreditáciu nového 

študijného programu v odbore, v ktorom už pôsobia, môžu len do 31. decembra 2020. Požiadavkou nových 

štandardov na študijný program je okrem iného najmä presnejšie vymedzenie výstupov vzdelávania, príklady 

povolaní, pre výkon ktorých získavajú kvalifikáciu, ako aj to, aby pri návrhu aj pravidelnom hodnotení programu 

reálne participovali zástupcovia praxe a zamestnávateľov.   


