
 

 

 

 

 

 

 

Akčný plán SAAVŠ vo forme 

priorít na rok 2022  

s výhľadom na rok 2023 
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Akčný pán SAAVŠ vo forme priorít na rok 2022 
s výhľadom na rok 2023 

 

Akčný plán SAAVŠ vo forme priorít na rok 2022  

s výhľadom na rok 2023 

Akčný plán SAAVŠ vo forme priorít na rok 2022 s výhľadom na rok 2023 (ďalej len „akčný plán“) indikuje 

hlavné okruhy úloh Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) nad 

rámec štandardných a zavedených konaní v zmysle 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“), najmä 

príprava na posudzovanie súladu vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokých škôl 

a príprava na posúdenie súladu činností agentúry so Štandardmi a usmerneniami na zabezpečovanie 

kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG).  

Akčný plán nadväzuje na úlohy určené zákonom, ako aj na úlohy vytýčené v Národnom akčnom pláne 

v oblasti externého zabezpečovania kvality vysokých škôl v Slovenskej republike spracovaný 

v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR. Prioritnými úlohami na rok 2022 sú: 

1. Vyhodnotenie akreditácií študijných programov, o ktoré požiadali vysoké školy v marci 2021 

s nasledovnými výstupmi 

a. Tematická analýza najčastejších, resp. najzávažnejších problémov vysokých škôl 

indikovaných v hodnotiacich správach, ktoré presahujú jednotlivé posudzovanie 

a môžu slúžiť ako zdroj užitočných informácií ostatným vysokým školám, ústredným 

orgánom štátnej správy a širšej verejnosti;  

b. Skúsenosti z procesu akreditácií ako podklady do samohodnotiacej správy agentúry 

pre zlepšenie postupov agentúry. 

Termín:  1. štvrťrok 2022 

 

2. Príprava na hodnotenie agentúry, najmä vypracovanie samohodnotiacej správy SAAVŠ 

a ďalších podkladov pre potreby externého posúdenia súladu jej činností s ESG 

medzinárodným panelom ENQA v súvislosti s požiadaním o členstvo v ENQA a zápisu do EQAR. 

Termín:  2. štvrťrok 2022 

 

3. Príprava na posudzovanie súladu vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokých škôl 

so štandardmi, najmä príprava a precizovanie usmernení pre vysoké školy, IT rozhrania pre 

podávanie žiadostí, výberu a inštruktáže posudzovateľov do pracovných skupín, odborných 

personálnych kapacít agentúry a interných postupov. 

Termín:  3. štvrťrok 2022 

 

4. Organizovanie stretnutia akreditačných agentúr „V4 fórum“.  

Termín:  3. štvrťrok 2022 

 

5. Realizácia posudzovaní súladu vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokých škôl  

so štandardmi (§ 24 zákona a nasl.). 

Termín:  2023 

Konkrétne úlohy a opatrenia budú priebežne rozpracúvané a kontrolované v operatívnych plánoch 

práce agentúry. Tento plán môže byť doplnený alebo upravený na základe uznesenia výkonnej rady 

agentúry.  

Schválené výkonnou radou SAAVŠ dňa 3. februára 2022.  


