
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán tematických analýz a správ 

na roky 2022-2025 
 
 

 
V Bratislave, dňa 26. januára 2022



Plán tematických analýz a správ SAAVŠ na roky 2022 - 2025 
 
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo spracúva podľa zákona č. 269/2018 Z. z. 

Tematické analýzy vývoja systému vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike vrátane 

analýzy vnútorných hodnotiacich správ týkajúcich sa vnútorných systémov. 

Podľa Štandardov a usmernení Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania ESG agentúry 

majú pravidelne zverejňovať správy, v ktorých sa opisujú a analyzujú všeobecné závery z aktivít 

externého zabezpečovania kvality (akreditácií). 

Podľa usmernenia ESG akreditačné agentúry počas výkonu svojej pôsobnosti získavajú informácie o 

študijných programoch a vysokých školách, ktoré môžu byť užitočné aj mimo rozsahu konkrétneho 

konania, a tak získavajú materiál na štruktúrovanú analýzu celého systému vysokoškolského 

vzdelávania. Uvedené zistenia môžu prispievať k analýze a zlepšeniu stratégie zabezpečovania kvality 

a príslušných procesov na úrovni vysokých škôl, ako aj na národnej a medzinárodnej úrovni. 

Agentúra v období prechodu na akreditácie podľa ESG, teda v období, kedy v súlade zo zákonom ešte 

nebolo možné uskutočňovať akreditácie podľa ESG vypracovala a v roku 2021 zverejnila prvé 

tematické správy širšieho charakteru: 

1. KVANTITATÍVNE PREHĽADY VÝVOJA SLOVENSKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVA , 20. december 2021; 

Správa sumarizuje tridsaťročné trendy vývoja v počtoch študentov, absolventov a učiteľov 

vysokých škôl spolu s vývojom demografie 19-násť ročných občanov SR. Alarmujúci 45% 

demografický prepad ohrozuje budúci spoločenský aj ekonomický život na Slovensku a treba 

sa na tento vývoj pripraviť. 

2. ZMENY VO VYSOKOM ŠKOLSTVE V DÔSLEDKU ZAVÁDZANIA SYSTÉMOV ZABEZPEČOVANIA 

KVALITY 2019 – 2021, 30. december 2021; 

Správa   sumarizuje    najdôležitejšie    kroky    a systémové    zmeny    vo    vysokom   školstve 

v „prechodnom období“ z hľadiska kvality. Ide o faktografické informácie o zmenách vo 

vysokoškolskom   prostredí   od   prijatia   zákona,   najmä    o    akreditačných    štandardoch, 

o akreditáciách samotných, o zavádzaní vnútorných pravidiel na vysokých školách až po úpravy 

ponúk študijných programov vysokými školami či monitorovanie názorov samotných 

študentov. 

 

 
Do ďalšieho obdobia agentúra plánuje vypracúvať analýzy čerpajúce z jej činnosti, najmä 

s hodnotiacich správ a to na ročnej báze. Tieto budú analyzovať najčastejšie, resp. najvážnejšie 

problémy vysokých škôl s ktorými sa pracovné skupiny výkonnej rady v predchádzajúcom roku stretli. 

Analýza bude spracúvať aj silné stránky vysokých škôl a odporúčania. 

Tematické správy budú vypracúvané aj na špecifické témy, ktoré budú precizované podľa aktuálnych 

spoločenských potrieb. Východiskovou takouto správou bol prehľad demografie slovenskej 

Kvantitatívne prehľady vývoja slovenského vysokého školstva vydanej v decembri 2021. Agentúra 

predpokladá aj využívanie špecializovaných nástrojov, napr. prieskumov z oblasti vysokého školstva 

ako podporného zisťovania názorov na konkrétne okruhy otázok. 



Na obdobie od roku 2022 agentúra plánuje vypracovať nasledujúce tematické správy: 

1. Najvážnejšie závery z prvých akreditácií študijných programov 

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

 
Tematická analýza zameraná na najčastejšie, resp. najzávažnejšie problémy vysokých škôl 

vyplývajúcich zo 63 konaní uskutočnených agentúrou na základe žiadostí vysokých škôl 

o akreditáciu študijného programu realizovaných v období marec 2021 – marec 2022. 

Termín: 2. kvartál 2022 

 
2. Tematická správa o zisteniach prieskumu názorov študentov. 

Tematická správa sumarizuje najvážnejšie zistenia z prieskumu študentskej spokojnosti 

realizovanej v mesiacoch máj 2021 s celkovým počtom respondentov takmer 20 tisíc. 

Termín: 2. kvartál 2022 

 
3. Motivácie študentov uchádzajúcich sa o štúdium na vysokých školách 

Zisťovanie a analýza motivácií študentov uchádzajúcich sa o štúdium na vysokých školách 

v celkovom spoločenskom kontexte. 

 
Tematická analýza zameraná na spôsob rozmýšľania uchádzačov o štúdium s cieľom lepšieho 

porozumenia procesov pred vstupom na vysoké školy. 

Termín: 1. kvartál 2023 

 
4. Najvážnejšie závery z akreditácií študijných programov v roku 2022 

Vyhodnotenie akreditácií študijných programov o ktoré požiadali vysoké školy a boli 

realizované v roku 2022 

 
Tematická analýza zameraná na najčastejšie, resp. najzávažnejšie problémy vysokých škôl 

vyplývajúcich zo konaní uskutočnených agentúrou na základe žiadostí vysokých škôl 

o akreditáciu študijného programu realizovaných v roku 2022. 

Termín: 2. kvartál 2023 

 
5. Najvážnejšie závery z prvých posudzovaní súladu vnútorných systémov zabezpečovania 

kvality vysokých škôl so štandardami 

Vyhodnotenie posudzovaní súladu vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokých 

škôl zo štandardami, o ktoré požiadajú vysoké školy do konca roku 2022. Pôjde o prvé 

posúdenie súladu v zmysle platného zákona. 

 
Tematická analýza zameraná na najčastejšie, resp. najzávažnejšie problémy vysokých škôl 

vyplývajúcich zo konaní uskutočnených agentúrou na základe žiadostí vysokých škôl 

o akreditáciu študijného programu realizovaných v roku 2022. Pôjde o jeden 

z najdôležitejších dokumentov o kvalite vysokého školstva čerpajúci z hodnotení všetkých 

vysokých škôl v Slovenskej republike. 

Termín: 2. kvartál 2024 

 
6. Tematická správa na aktuálnu tému 

Tematická analýza zameraná na špecifickú aktuálnu tému alebo témy. Predpokladá sa, že 

niektoré závery z posudzovaní súladu vnútorných systémov zabezpečovania kvality 



vysokoškolského vzdelávania otvoria špecifické témy, ktoré budú predmetom osobitných 

analýz alebo zisťovaní. Ich spracovanie predpokladáme zverejniť v priebehu roka 2024. 

Termín: 4. kvartál 2024 

 
7. Najvážnejšie závery z akreditácií študijných programov v rokoch 2023 a 2024 

Vyhodnotenie akreditácií študijných programov o ktoré požiadali vysoké školy a boli 

realizované v rokoch 2023 a 2024. 

 
Tematická analýza zameraná na najčastejšie, resp. najzávažnejšie problémy vysokých škôl 

vyplývajúcich zo konaní uskutočnených agentúrou na základe žiadostí vysokých škôl 

o akreditáciu študijného programu realizovaných v uvedenom období. 

Termín: 2. kvartál 2025 

 
8. Tematická správa na aktuálnu tému 

Tematická analýza zameraná na špecifickú aktuálnu tému alebo témy. Predpokladá sa, že 

niektoré závery z akreditácií predchádzajúceho obdobia otvoria špecifické témy, ktoré budú 

predmetom osobitných analýz alebo zisťovaní. Ich spracovanie predpokladáme zverejniť 

v priebehu roka 2025. 

Termín: 4. kvartál 2025 

 
9. Najvážnejšie závery z dohľadu nad plnením štandardov pre vnútorný systém 

Agentúra uskutoční prvé priebežné dohľady nad plnením štandardov pre vnútorný systém 

v priebehu roku 2025. Analýzu najzávažnejších skutočnosti zverejní následne v priebehu roku 

2026. 

Termín: 2. kvartál 2026 
 
 
 
 

 


