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1 Kvalita – prístup, zabezpečenie a hodnotenie 

 

Ako už bolo uvedené v iných častiach tohto súboru textov, jedným z kľúčových nástrojov na 

podporu (či naopak obmedzenie) diverzifikácie, je hodnotenie kvality a jej zabezpečenie. 

Spôsob definovania kvality v systéme poskytujúcom prístup širokému okruhu rôznych 

uchádzačov musí rešpektovať meniace sa ciele a poslanie rôznych programov a 

vysokoškolských inštitúcií, musí umožniť každej inštitúcii v rámci rozsiahleho konceptu kvality 

- pri udržaní istých principiálnych požiadaviek a podmienok - profilovať sa v súlade s cieľmi a 

rolami, ktoré v rámci systému zastáva. Inak sa bude nazerať na hodnotenie škôl či pracovísk 

zameraných na špičkový výskum a prípravu novej generácie vedeckých pracovníkov, inak na 

školu s výrazným regionálnym rozmerom a sústredením na sprístupnenie kvalifikácií na 

výkon odborných úloh v praxi. V nasledujúcej štúdii sa pokúsime pozrieť predovšetkým na 

doterajšie prístupy a skúsenosti zo slovenského vysokého školstva v kontexte európskeho 

vývoja, predovšetkým štandardov a požiadaviek vymedzených pre vysokoškolské 

vzdelávanie v rámci Európskeho vysokoškolského priestoru (EHEA). 

2 Európske princípy pre zabezpečenie kvality 

Možno konštatovať, že historicky najrozšírenejšou metódou externého zabezpečovania 

kvality na vysokých školách je akreditácia. Všeobecne je akreditácia inštitúcie proces, 

ktorého výsledkom je udelenie oprávnenia, t.j. špecifická certifikácia, inštitúcie vykonávať 

činnosti, ktorých úroveň dosiahla požadované parametre stanovené príslušnou regulačnou 

autoritou („to certify as meeting certain set of standards“1 resp. „official certification that a 

school or course has met standards set by external regulators”2).To je definícia, ktorá sa 

dnes používa pre všetky typy akreditácií/certifikácií. Je pritom zaujímavé, že globálne, 

predovšetkým v priemyselne rozvinutých štátoch, majú jednotlivé rezorty autonómne, často 

na vláde úplne nezávislé regulačné orgány, ktoré sa riadia vlastnou autonómnou legislatívou 

a sú vo svojej oblasti kompetentné vykonávať akreditačné a/alebo certifikačné aktivity 

s cieľom zabezpečiť v zmysle nimi stanovených kritérií a postupov stanovenú kvalitu 

produktov a služieb. Do tejto kategórie patria napr. aj regulačné orgány zdravotníctva 

a sociálnych služieb. Nie však rezort vzdelávania, ktorý je fakticky jedinou globálnou 

výnimkou v uvedenej praxi.  

Napriek tomu, že sú akreditačné orgány a prax v rezortoch školstva jednotlivých krajín 

pomerne rôznorodé, majú niekoľko spoločných prvkov. Predovšetkým platí, že sa akredituje 

len vysokoškolské vzdelávanie, nie výskum. Známou výnimkou je Veľká Británia, ktorá 

okrem externého zabezpečovania kvality vzdelávania, vykonávaného prostredníctvom The 

Quality Assurance Agency in Higher Education (QAA)3, používala takmer 20 rokov na 

britských vysokých školách systém hodnotenia výskumu Research Assesmenr Excercise 

(RAE) a po jeho 5 cykloch ho nahradila systémom The Research Excellence Framework 

(REF).4 Ďalej platí, že štát si v tejto oblasti ponecháva veľmi silné, často rozhodujúce 

postavenie.  

                                                
1
Webster’s New World Dictionary; 

2
Oxford Dictionary; 

3
http://www.qaa.ac.uk/en; 

4
http://www.ref.ac.uk/; 
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Aj v takej krajine ako sú USA, ktorá má skúsenosti s viac ako 100 rokov fungujúcou 

akreditáciou, je vplyv federálneho ministerstva školstva a jednotlivých štátov USA na 

akreditáciu vysokých škôl mimoriadny. Neexistuje síce federálny zákon o akreditácii 

vysokých škôl a jednotlivé štáty si túto oblasť riadia vlastnou legislatívou, ale Ministerstvo 

školstva USA má napriek tomu dostatočnú pozíciu na to, aby pôsobilo ako regulačný orgán 

svojho druhu. V USA je totiž akreditácia organizovaná v dvoch paralelných, navzájom úplne 

oddelených, niekedy dokonca antagonisticky pôsobiacich líniách. Jednu organizuje 

Federálne ministerstvo školstva (DOE), ako tzv. „národnú“ akreditáciu, druhú CHEA (Council 

for Higher Education Accreditation), ako tzv. „regionálnu“ akreditáciu. Formálne je akákoľvek 

akreditácia vysokej školy v USA dobrovoľná. Ale zároveň platí, že bez akreditácie nemá ani 

škola ani jej študenti prístup k príslušným finančným fondom, či už na úrovni jednotlivých 

štátov alebo k federálnym zdrojom. Výsledky sú zároveň nástrojom konkurenčného boja 

o študenta a zdroje. Takže ide fakticky o dobrovoľne povinnú akreditáciu, keď je 

„dobrovoľnosť“ len výrazom pre možnosť výberu akreditačnej cesty a akreditačnej agentúry 

v jej rámci. Tým sa výrazne limituje možnosť pôsobiť ako úplne neakreditovaná vysoká škola 

(a uspieť!), hoci platí, že na území USA pôsobia aj falošné „akreditačné agentúry“ a celý rad 

„mlynov na diplomy“.5 V súčasnosti, podobne ako inde vo svete, prebieha aj v USA živá 

diskusia okolo povahy a kvality vlastných akreditačných procesov a o potrebe ich 

reorganizácie.6,7 

V Európe sa táto situácia veľmi neodlišuje. Študijné programy, vydávanie diplomov, ale 

i udeľovanie akademických titulov a vysoké školy ako celky sú predmetom povinnej 

akreditácie v zmysle platnej národnej legislatívy. Jednotlivé štáty pritom vo svojej legislatíve 

otvorene deklarujú kľúčové postavenie ministerstva školstva, príp. niekedy iného ministerstva 

pri zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.8 Zároveň platí, že ministerstvá 

školstva sú vo väčšine krajín aj tými orgánmi, ktoré na základe výsledkov akreditácie 

vydávajú konečné rozhodnutia o udelení, či neudelení príslušných oprávnení na 

poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a udeľujú vysokým školám oprávnenia vydávať 

diplomy ako doklady o ukončení príslušného stupňa vysokoškolského štúdia, t.j. o získaní 

príslušnej kvalifikácie. Uvedené znamená, že v Európe sú to väčšinou ministerstvá školstva, 

ktoré plnia úlohu regulačného orgánu, nie národné akreditačné autority. Istou výnimkou je 

napr. Veľká Británia, ktorá na reguláciu používa systém spoločných zmiešaných orgánov 

v ktorých majú zastúpenie tak vysoké školy ako aj ministerstvo/ministerstvá. To je model, 

v ktorom je exekutíva (regulačný orgán) oddelená od politického orgánu (ministerstva), ale 

toto nestráca svoj vplyv na chod príslušného sektora. Pre akreditáciu v sektore vysokých 

škôl všeobecne platí, že sa akreditujú buď študijné programy alebo celé inštitúcie. Pritom 

existujú aj pomerne veľké rozdiely medzi praxou jednotlivých krajín v obsahu, resp. rozsahu 

termínu „študijný program“, resp. „študijný odbor“. Okrem tohto typu tzv. inštitucionálnych 

                                                
5
Ann M. Koenig, AACRAO (USA), Rolf Lofstad, NOKUT (Norway), Eric Staab, Grinnell College (USA): Higher 

Education Accreditation in the United States, EAIE Conference – Torino 18 September 2004; 

6https://secure.timeshighereducation.co.uk/ Chris Parr: Obama wants cost to feature in accreditation scheme, 
February 21, 2013; 
7
Eric Kelderman: Obama's Accreditation Proposals Surprise Higher-Education Leaders, THE CHRONICLE OF 

HIGHER EDUCATION, February 13, 2013; 
8
Wikipédia: Higher Education accreditation; 
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akreditácií existujú aj odborné, či profesijné akreditácie, typu amerického ABET9, resp. 

francúzskeho CTI10 a mnoho ďalších. 

Rozhodujúcim dôvodom takéhoto fakticky jednotného prístupu štátov k inštitucionálnej 

akreditácii vysokých škôl a ich študijných programov je pravdepodobne fakt, že jedným 

z kľúčových dôsledkov udelenia akreditácie programu, alebo škole je oprávnenie/nárok 

čerpať verejné zdroje. V kontinentálnej Európe sa k nemu pridáva aj ovplyvňovanie 

kvalifikácie občanov, keď súčasťou akreditácie a/alebo jej dôsledkom je aj 

posudzovanie/vydanie oprávnenia na vydávanie diplomov o ukončení vysokoškolského 

štúdia a/alebo udeľovanie akademických titulov a hodností vysokou školou. Túto 

kompetenciu majú na kontinente v rukách práve ministerstvá školstva. 

Z hľadiska organizácie a pôsobnosti akreditačných orgánov sa v súčasnosti v Európe nielen 

uznávajú, ale aj všeobecne uplatňujú princípy, ako sú tieto známe zo všeobecnej 

akreditačnej praxe aj v iných sektoroch11. Medzi kľúčové patria: 

- Nezávislosť od akreditovaných organizácií a vládneho vplyvu;  

- Objektivita a nestrannosť;  

- Pôsobenie odborníkov kompetentných v danej oblasti;  

- Neziskový charakter činnosti; 

- Neponúkať akreditovaným ďalšie služby; 

- Nekonkurovať iným národným akreditačným autoritám; 

 
Pre oblasť akreditácie vysokého školstva má Európa vlastnú legislatívu, ktorá bližšie 

upravuje zabezpečenie kvality t.j. organizáciu a pôsobnosť akreditačných orgánov na 

národnej i medzinárodnej úrovni.12,13 Celý proces je v Európe súčasťou tzv. bolonského 

procesu14,15 a je sústavne monitorovaný a vyhodnocovaný16,17,18. Na úrovni Európy možno 

za kľúčové považovať: prípravu, schválenie a používanie Štandardov a návodov pre 

zabezpečenie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (Standards and 

                                                
9
http://www.abet.org/; 

10
www.commission-cti.fr; 

11
Regulation (EC) No 765/2008 and Decision No 768/2008.; 

12
Council Recommendation (EC) No 561/98 of 24 September 1998 on European cooperation in quality assurance 

in higher education [Official Journal L 270 of 7.10.1998]; 
13

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 15 February 2006 on further European 
cooperation in quality assurance in higher education [Official Journal L 64/60 of 4.3.2006].; 
14http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/030919Berlin_Communique.PDF; 
15http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050520_Bergen_Communique.pdf; 
16

Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions on the implementation of Council Recommendation 98/561/EC of 
24 September 1998 on European cooperation in quality assurance in higher education [COM(2004) 0620 final - 
Not published in the Official Journal]. ; 
17

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. septembra 2008 o bolonskom procese a mobilite študentov 

(2008/2070(INI)), (2010/C 8 E/04), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C 
:2010:008E:0018:0021:SK:PDF; 
18

SPRÁVA KOMISE, EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU 

VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV,Správa o pokroku pri zabezpečovaní kvality v oblasti vysokoškolského 

vzdelávania.http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri =COM:2009: 0487:FIN:SK:PDF; 

http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/030919Berlin_Communique.PDF
http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050520_Bergen_Communique.pdf
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2004&nu_doc=0620
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C%20:2010:008E:0018:0021:SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C%20:2010:008E:0018:0021:SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri%20=COM:2009:%200487:FIN:SK:PDF
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Guidelines for Quality Assurance in European Higher Education Area, ESG)19 a existenciu 

a pôsobnosť Európskeho registra akreditačných agentúr (European Quality Assurance 

Register for Higher Education, EQAR)20. ESG definujú rámec a usmerňujú ako akreditačné 

autority tak aj vysoké školy v oblasti externého i interného zabezpečenia kvality 

vysokoškolského vzdelávania z hľadiska princípov, ale i organizácie a vlastného obsahu 

zabezpečovania kvality na vysokých školách. Dominujúcim princípom súčasnosti je primárna 

zodpovednosť samotných vysokých škôl za kvalitu poskytovaného vzdelávania. EQAR je 

v súčasnosti nástrojom a priestorom pre efektívne využívanie ESG v zmysle externého 

zabezpečenie kvality vysokých škôl a ich programov. Registruje tie národné a/alebo 

medzinárodne pôsobiace akreditačné autority, ktoré preukážu reálne používanie ESG vo 

svojej praxi. Hlavným cieľom je prispieť k vyššej transparentnosti a dôvere v poskytované 

vysokoškolské vzdelávanie a udeľované kvalifikácie v rámci Europského vysokoškolského 

priestoru. V súčasnosti EQAR eviduje spolu 38 akreditačných autorít z 20 krajín Európy. 

Vo väčšine štátov Európy je dnes akreditácia vysokých škôl a ich študijných programov, 

v závislosti od typu akreditácie, organizovaná formou príslušných inštitúcií/agentúr, ktoré 

majú mimovládny charakter s dostatočnou mierou autonómie. Tieto inštitúcie uplatňujú 

vlastnú metodiku a štandardy pre akreditáciu, pričom dnes väčšinou prihliadajú práve na 

zmienené ESG. Naďalej však v ich praxi dominuje miestna kultúra a prax externého 

hodnotenia kvality. Ministerstvá školstva si pritom ponechávajú rozhodujúcu právomoc vo 

veci konečného rozhodnutia o výsledku akreditácie, t.j. o udelení, či neudelení príslušných 

oprávnení.  

Z hľadiska akreditačnej praxe možno na globálnej úrovni tiež nájsť niekoľko spoločných 

prienikov. Predovšetkým platí, že akreditácia sa robí samostatne ako na úrovni študijných 

programov (respektíve odborov štúdia), tak aj na úrovni škôl.  Akreditačné cykly sa pohybujú 

v rozsahu od 3 rokov (väčšinou pre študijné programy) po viac ako 10 rokov (väčšinou pre 

akreditáciu škôl).  Ako akýsi „štandard“ prevláda 6 ročný cyklus akreditácie. Za samozrejmý 

sa považuje stav, keď sú (minimálne) základné princípy a orientácia nasledujúcej akreditácie 

známe už na začiatku, či dokonca pred začiatkom príslušného akreditačného cyklu (prístup 

ex ante). Sú prípady, keď sa ex ante zverejňuje celá metodika akreditácie. Výhodou pre 

všetkých zúčastnených sa ukazuje byť používanie rovnakej metodiky počas viacerých 

cyklov. V súčasnosti začína prevládať inštitucionálna akreditácia celých škôl, pričom nové 

študijné programy (v rôznej šírke definície pojmu „program“) sa musia akreditovať v každom 

prípade. V Európe je prakticky zakázané poskytovať neakreditované študijné programy 

a vydávať ich absolventom diplomy, t.j. akreditácia je povinná a v niektorých prípadoch 

musia náklady na ňu hradiť samotné vysoké školy.  

Spoločným znakom akreditácií je v súčasnosti aj snaha maximálnej transparentnosti 

akreditačného procesu. Preto akreditačné autority spravidla zverejňujú nielen záverečné 

hodnotiace správy, ale aj údaje o organizácii a priebehu akreditácie. Samozrejmé sú 

profesijné údaje o členoch akreditačných autorít a členoch ich pracovných skupín, priamo 

zapojených do jednotlivých akreditačných procesov. 

                                                
19

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). Approved by 

the Ministerial Conference in May 2015, Revised ESG approved by the Ministerial Conference in Yerevan, on 14-
15 May 2015; 
20

European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR), https://www.eqar.eu/; 
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Pri akreditáciách programov sa spravidla skúma obsah kurikula, akademický status 

pedagógov, infraštruktúra pre vzdelávanie, dostupnosť informácií pre vzdelávanie pre 

pedagógov i študentov, finančné zabezpečenie, sociálne služby a pod. To znamená, že sa 

skúma úroveň, t.j. kvalita vzdelávacieho procesu, technológií a procesov v ňom používaných. 

Keďže uvedené, a niektoré ďalšie parametre vzdelávacieho procesu sa dajú kvantifikovať, je 

veľmi príťažlivé orientovať akreditáciu vzdelávania práve týmto smerom. A to aj v prípade 

hodnotenia kurikula, kde sa okrem jeho aktuálnosti z hľadiska súčasného poznania skúma 

(kvantifikuje) i rozsah kontaktnej výučby a jej formy. V mnohých prípadoch sa však používajú 

aj výsledky vzdelávania (learning outcomes) a/alebo zamestnateľnosť absolventov 

(empoyabilty) – ako indikátor kvality príslušného programu. Z tohto hľadiska sú typické 

spojenia takýchto ukazovateľov s národnými, či európskym rámcom kvalifikácií. Takéto 

prístupy ukazujú, že mnohé krajiny a ich akreditačné autority si uvedomujú význam spojenia 

vysokoškolského vzdelávania a trhu práce, ako indikátora zmysluplnosti a efektívnosti 

vysokoškolského vzdelávania. Toto platí aj v Európe, kde je vzdelávanie financované 

prevažne z verejných zdrojov. 

V prípade inštitucionálnej akreditácie sa prihliada okrem uvedeného aj na parametre, akými 

sú výkon a výsledky výskumnej činnosti, t.j. scientometriu príslušnej školy. Variabilita 

využívania kvantifikovaných indikátorov vzdelávania, či scientometrických údajov z hľadiska 

ich počtu, či vplyvu na akreditáciu je všade mimoriadna. V oblasti samotnej konkrétnej 

metodiky jednotný prístup neexistuje. Vychádza sa vždy z miestnych pomerov a zvyklostí.  

Typická akreditačná schéma obsahuje nasledujúce etapy: 

1. Autoevaluačná správa vysokej školy, resp. iný typ dokumentácie požadovaný 

akreditačnou autoritou v zmysle platnej legislatívy a metodiky akreditácie.  

2. Zber a spracovanie údajov pracovnou skupinou podľa stanovenej metodiky akreditácie 

z príslušných databáz. 

3. Návšteva/návštevy pracovnej skupiny na mieste. 

4. Peer-review hodnotiaca správa pracovnej skupiny o vysokej škole. 

5. Konzultácia peer-review hodnotiacej správy s hodnotenou školou. 

6. Spracovanie záverečnej hodnotiacej správy pracovnou skupinou. 

7. Prerokovanie záverečnej hodnotiacej správy v orgánoch akreditačnej autority. 

8. Predloženie návrhu rozhodnutia o akreditácii príslušnému regulačnému orgánu. 

9. Rozhodnutie o akreditácii regulačným orgánom. 

V konkrétnych prípadoch akreditačnej praxe sa táto schéma vyskytuje v rôznych obmenách. 

Spoločným a masovo požívaným základným princípom akreditácie pri používaní ľubovoľnej 

skupiny indikátorov kvality vzdelávania je princíp plnenia minimálnych, t.j. prahových 

požiadaviek (minimum threshold princip). Tento je už istú dobu predmetom oprávnenej 

kritiky21, pretože neprispieva k rozvoju kvality vzdelávania, ani k diferenciácii študijných 

programov a ich poskytovateľov, ale naopak egalizuje ju na arbitrárne stanovenej, spravidla 

veľmi nízkej úrovni. 

                                                
21

Science and Technology Committee,. "Second Report on Higher Education in Science, Technology, 
Engineering and Mathematics (STEM) subjects, Chapter 5". Publications.parliament.uk. Retrieved March 11, 
2014; 

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201213/ldselect/ldsctech/37/3708.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201213/ldselect/ldsctech/37/3708.htm
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Ako príklad správnej akreditačnej praxe môže v Európe slúžiť Dánsko, ktorého akreditačná 
autorita, Dánsky akreditačný ústav (Danish Accreditation Institution)22 transparentným 
spôsobom zverejnila Príručku pre inštitucionálnu akreditáciu (Guide to institutional 
accreditation)23.  

Príručka je príkladom moderného prístupu k inštitucionálnej akreditácii. Predovšetkým 

zdôrazňuje, že tento typ akreditácie je striktne orientovaný na ciele, ktoré si vysoká škola 

stanovila a na rozvoj kvality jej programov nie na obsah dokumentácie, ktorá je súčasťou 

akreditácie. Akreditáciou sa zdôrazňuje zodpovednosť samotnej vysokej školy za jej kvalitu, 

čo o.i. znamená vlastný funkčný interný systém zabezpečenia kvality, ktorým sa plní päť 

ministerstvom stanovených kritérií kvality vzdelávania. Tieto sú založené na ESG. Modernosť 

dánskej inštitucionálnej akreditácie spočíva okrem iného aj v tom, že namiesto rozsiahlych 

štatistických údajov si od akreditovanej školy vyžaduje autoevaluačnú správu analytického 

charakteru. Ďalšie údaje získava agentúra sama– z príslušných databáz, a len v prípade, že 

pre danú školu v nich chýbajú je škola povinná ich dodať.  

Pozornosť si zasluhuje aj päť kritérií kvality vzdelávania, stanovených ministerstvom. Prvé 

stanovuje požiadavku na definovanie a používanie politiky a stratégie pre zabezpečenie 

kvality študijných programov danou školou. Druhé požaduje, aby zabezpečeniu kvality, 

rozvoju a relevantnosti vzdelávania zodpovedala na škole aj príslušná organizačná štruktúra 

a riadiace procesy. Tretie kritérium požaduje, aby škola poskytovala vzdelávanie na úrovni 

poznania zodpovedajúcej úrovni príslušných programov a to tak, aby absolventi jednotlivých 

programov splnili ich ciele. Štvrté kritérium sa zameriava na úroveň a obsah študijných 

programov, keď požaduje, aby každý (t.j. jeho kurikulum) mal príslušnú úroveň, akademický 

obsah a vzdelávaciu úroveň, ktoré podporujú učenie sa študenta a úspešné absolvovanie 

daného programu. Piate kritérium požaduje doloženie významu/zmyslu daného programu 

z hľadiska jeho užitočnosti pre dánsky trh práce (z pohľadu potrieb Slovenska inšpirujúce). 

Podľa tohto kritéria musí vysoká škola zaistiť, aby nové i existujúce študijné programy 

reflektovali potreby spoločnosti a boli sústavne prispôsobované/adaptované jej rozvoju 

a meniacim sa potrebám dánskeho trhu práce. Z uvedeného vyplýva, že Dánsko si 

uvedomuje primárny význam vysokoškolského vzdelávania ako cesty na uspokojovanie 

potrieb vlastného trhu práce dostatočne kvalifikovanými absolventmi a nie len ako spôsob 

akademického zvyšovania vzdelanosti obyvateľstva hradeného nota bene z verejných 

zdrojov. 

3 Stav zabezpečenia kvality VŠ na Slovensku, legislatívny 

a formálny rámec 

Aj pre Slovensko platí, že dominantnou formou zabezpečenia kvality vysokých škôl a ich 

študijných programov je externá akreditácia, vykonávaná Akreditačnou komisiou, poradným 

orgánom vlády SR24. V programovom vyhlásení súčasnej vlády, sa o.i. uvádza: 

„....Vláda považuje za nevyhnutné zabezpečiť vyššiu administratívnu a odbornú podporu pre 

činnosť Akreditačnej komisie ako základného garanta kvality vysokoškolských študijných 

programov...“ 

                                                
22

http://en.akkr.dk/; 
23

http://en.akkr.dk/guides/; 
24

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov, deviata časť, §81; 
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Ťažisko akreditácie sa v čase posunulo od akreditácií jednotlivých študijných programov 

a získavania oprávnení ku komplexným akreditáciám v rámci ktorých sa akredituje fakticky 

celá činnosť vysokej školy a jej oprávnenia.25 V období medzi komplexnými akreditáciami sa 

následne akreditujú jednotlivé činnosti a oprávnenia vysokej školy.26 

Pre akékoľvek posúdenie možných reforiem v oblasti zabezpečenia kvality v slovenskom 

vysokom školstve je potrebné zhrnúť základný legislatívny rámec. Činíme tak 

v nasledujúcom texte a pripájame stručné reflexie. 

3.1 Zákon o vysokých školách 

Platný a účinný Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a 

doplnení27 sa pomerne podrobne venuje problematike zabezpečenia kvality študijných 

programov i samotných vysokých škôl. Zákonodarca už v úvode odkazuje na európsky 

priestor vysokoškolského vzdelávania (EHEA) a spoločného európskeho výskumného 

priestoru(ERA)28. Tým dáva aj zabezpečovaniu kvality vzdelávania európsku dimenziu a 

(hoci implicitne) definuje i podmienky a spôsob zabezpečovania kvality na vysokých školách, 

keďže práve EHEA je produktom bolonského procesu a jej riadnou súčasťou sú Európske 

štandardy a návody zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania (ESG), ktoré tvoria 

rámec tak externého ako aj interného zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania.  

Zákon explicitne určuje, že vysoké školy poskytujú, organizujú a zabezpečujú vysokoškolské 

vzdelávanie (práve a len) v rámci akreditovaných študijných programov29, čím vytvára 

legislatívny rámec pre externú časť zabezpečenia kvality štúdia. Zákon zároveň definovaním 

exkluzivity vysokých škôl v oblasti poskytovania vysokoškolského vzdelávania, prijímania 

uchádzačov na štúdium a udeľovaním akademických titulov, vedecko-pedagogických titulov 

a umelecko-pedagogických titulov určuje aj rozsah a mieru zodpovednosti samotných 

vysokých škôl za tieto činnosti a ich kvalitu30. Verejné vysoké školy sú právnické osoby so 

samosprávnym charakterom31.  

V oblasti zabezpečenia kvality majú jej samosprávne orgány nezastupiteľné postavenie. 

V prvom kroku to je akademický senát vysokej školy, ktorý prerokúva a schvaľuje celý rad 

návrhov rektora v oblasti štúdia a zabezpečenia jeho kvality32. Ďalším samosprávnym 

orgánom pôsobiacim v oblasti interného zabezpečenia kvality štúdia je rektor33. 

Rozhodujúcim orgánom akademickej samosprávy v oblasti zabezpečovania kvality vysokej 

školy je jej vedecká rada34. V tejto oblasti majú významné postavenie aj vnútorné predpisy 

vysokej školy35 a jej ďalšie povinnosti ustanovené zákonom36, využiteľné v oblasti 

                                                
25

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §84; 
26

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §83; 
27

http://jaspi.justice.gov.sk/; 
28

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §1 ods.2; 
29

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §2 ods.5, §4 ods.1 písm. c) a 
§51; 
30

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §2 ods.4, 8 a 9, §6 ods. 1; 
31

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §5 ods.1; 
32

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §9 ods.1, písm. a),e),j),l),m); 
33

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §10 ods.5,7 a 8; 
34

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §11 a §12; 
35

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §15; 
36

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §20; 
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zabezpečenia kvality. Obdobné postavenie a úlohy určuje zákonodarca aj pre fakulty vysokej 

školy, pokiaľ sa táto člení na fakulty37. Isté, hoci veľmi slabé, pôsobnosti má v oblasti 

zabezpečovania kvality vysokej školy aj jej správna rada38. To poukazuje na skutočnosť, že 

súčasná legislatíva nedáva externým účastníkom a partnerom vysokej školy dostatočný 

priestor, aby mohli účinne ovplyvňovať politiku a činnosť vysokej školy v oblasti 

zabezpečovania jej kvality. Obdobné pôsobnosti v oblasti zabezpečenia kvality ako pre 

verejné vysoké školy určuje zákon aj pre štátne vysoké školy s vysokou mierou ingerencie 

príslušného rezortného ministerstva39. To isté platí aj pre súkromné a zahraničné vysoké 

školy pôsobiace na území Slovenskej republiky40.  

V oblasti organizácie štúdia obsahuje zákon tiež príslušné odkazy na zabezpečenie jeho 

kvality41. Pritom zákonodarca priamo odkazuje na povinnosť vysokej školy dbať o potrebnosť 

príslušného študijného odboru (§50, ods. 5 písm. d) a profil absolventa (§51, ods. 4, písm. 

e)). Zabezpečeniu kvality štúdia je v zákone venovaná aj ďalšia časť venovaná centrálnym 

registrom42. Tieto slúžia ako databázy akreditovaných odborov a programov štúdia a to tak 

pre vysoké školy, ministerstvo školstva avšak aj ako zdroj informácií pre ďalšiu verejnosť. 

Kvalite štúdia venuje pozornosť aj šiesta časť zákona určujúca podmienky prijatia na 

štúdium43, jeho priebeh44 a spôsob merania úspešnosti štúdia študentov a jeho ukončenia45. 

Druh, rozsah a obsah štúdia, a tým implicitne aj jeho kvalitu, určujú po jeho ukončení doklady 

o ukončení štúdia vydávané podľa zákona46. Súčasťou mechanizmov pre zabezpečenie 

kvality štúdia sú aj práva študenta ako ich určuje zákon47. Pre účely akreditácie je možné 

využívať aj register študentov a centrálny register študentov, ktoré sú vedené podľa tohto 

zákona48.  

Na kvalitu štúdia dbá zákon aj v časti o zamestnancoch vysokých škôl49. Práve tam sú 

ustanovenia určujúce a formujúce systém garantov a spolugarantov študijných programov, 

ktorý tvorí základný prvok interného zabezpečenia kvality štúdia50. Podobne ako v prípade 

študentov aj v kategórii zamestnancov existuje podľa zákona register zamestnancov 

využiteľný aj pre potreby Akreditačnej komisie51.  

Celá deviata časť zákona je venovaná ustanoveniam o zabezpečovaní kvality52. Je 

koncipovaná tak, že jej prvá hlava je venovaná organizácii a pôsobnosti akreditačnej 

                                                
37

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov, druhá hlava §§21-30,33; 
38

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §41 ods.2, písm. a),b), a ods.7; 
39

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov, tretia časť §§42 – 45; 
40

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov, štvrtá časť §§47 – 49b; 
41

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §50 ods.5, písm. c),d), §51 
ods.4, písm.e), §§52 – 54a; 
42

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §54b; 
43

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §§55 – 58a; 
44

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §60 – 61; 
45

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §62 – 63; 
46

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §68; 
47

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §70, ods.1, písm. h); 
48

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §§73, 73a; 
49

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §§75 – 77; 
50

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §75 ods. 2 – 5; 
51

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov §80b; 
52

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov, deviata časť, §§81 – 87a; 
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komisie53, druhá hlava je venovaná ustanoveniam o priznávaní práv, akreditácii jednotlivých 

činností vysokej školy v oblasti vzdelávania a komplexnej akreditácii vysokej školy54 a tretia 

hlava je venovaná internému systému zabezpečenia kvality na vysokej škole55. Ustanovenia 

tejto časti zákona sú venované konkrétnym inštitúciám, resp. orgánom, účastníkom 

akreditačných konaní, ich postaveniu a pôsobnosti v rámci akreditačných procesov, 

definovaniu práv a povinností účastníkov akreditačných procesov ako aj definovaniu 

jednotlivých častí samotného akreditačného procesu od počiatku ku konečnému rozhodnutiu 

o výsledku akreditácie, až po dôsledky a konanie jednotlivých účastníkov akreditácie po 

doručení konečného rozhodnutia príslušnej vysokej škole. S ohľadom na charakter 

akreditačného konania ako správneho procesu svojho druhu je snaha zákonodarcu 

o dôkladnosť pri určovaní postavenia, pôsobnosti a zodpovednosti účastníkov akreditačného 

konania, ako aj pri definovaní podmienok, vlastného priebehu, výsledkov a dôsledkov 

akreditačného konania na jeho účastníkov pochopiteľná. Ustanovenia tejto časti zákona 

dôsledne reflektujú doterajší vývoj v oblasti zabezpečenia kvality vysokých škôl. Z tohto 

hľadiska predovšetkým platí, že zákon stále kladie hlavný dôraz na externú časť 

zabezpečenia kvality, t.j. na postavenie, pôsobnosť a vlastnú činnosť akreditačnej komisie. 

Povinnosť vysokej školy zabezpečovať svoju kvalitu vlastným interným systémom pre 

zabezpečenie kvality sa do zákona dostala až nedávno ako dôsledok vývoja tejto oblasti 

v Európe (bolonský proces a jeho pravidelné monitorovanie, vplyv ESG, atď.). 

3.2 Nariadenie Vlády o AK 

Zákon o vysokých školách neobsahuje všetky podrobnosti členstva a pôsobnosti 

Akreditačnej komisie. Spôsob výberu členov Akreditačnej komisie, postup pri výkone 

pôsobnosti Akreditačnej komisie a jej pracovných skupín, ako aj spôsob podávania a 

podrobnejší obsah žiadostí a podkladov na činnosť Akreditačnej komisie ustanovuje 

nariadenie vlády Slovenskej republiky56 v znení zmien a doplnení57. Nariadenie vlády 

o Akreditačnej komisii o.i. v prílohách podrobne stanovuje rozsah údajov, ktoré sú 

akreditované inštitúcie povinné poskytnúť pre účely jednotlivých akreditačných konaní. Dnes 

má AK 21 riadnych členov a 244 členov pracovných skupín. Jej zloženie pritom môže byť 

vnímané ako jedna z komplikácií vnímania hodnotenia ako nezávislého, pretože prevažná 

väčšina (takmer 82 % ) je zo slovenských vysokých škôl. Podrobnejšie je stav rozobraný v 

kapitole 4.3.1.1 . 

3.3 Akreditácia študijných programov 

Podľa zákona je akreditácia študijného programu proces, v rámci ktorého Akreditačná 

komisia na žiadosť vysokej školy posúdi jej spôsobilosť uskutočňovať študijný program. Po 

vyjadrení Akreditačnej komisie môže minister priznať vysokej škole právo udeľovať 

absolventom tohto študijného programu zodpovedajúci akademický titul.58 Zákon tiež 

                                                
53

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov, deviata časť, prvá hlava, §§81 
– 82; 
54

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov, deviata časť, prvá hlava, §§83 
– 87; 
55

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov, deviata časť, prvá hlava, §87a; 
56

104 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 19. marca 2003 o Akreditačnej komisii 
57

427/2013 Z.z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. novembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z.z. o Akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov; 
58

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov, deviata časť, prvá hlava §82 
ods.2 písm. a); 
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ustanovuje skupiny parametrov, povinných pre akreditáciu študijných programov, keď sa pri 

posudzovaní spôsobilosti uskutočňovať študijný program podľa ustanovených kritérií hodnotí 

jeho obsah, profil absolventa, požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu, požiadavky 

na absolvovanie, personálne, materiálne, technické a informačné zabezpečenie študijného 

programu a úroveň študentov a absolventov študijného programu. U nových študijných 

programov možno pri prvej akreditácii uplatniť osobitné kritériá.59 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na návrh Akreditačnej komisie a po 

vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl schválilo dňa 05. apríla 2013 kritériá 

akreditácie študijných programov vysokoškolského vzdelávania a kritériá používané pri 

posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konania a konania na 

vymenúvanie profesorov. Rozhodnutím zo dňa 3. apríla 2003 boli na návrh Akreditačnej 

komisie a po vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl Ministerstvom školstva SR 

schválené kritériá akreditácie nevysokoškolských inštitúcií. Uvedené kritériá používa 

Akreditačná komisia pri výkone svojej pôsobnosti: 

- Kritériá akreditácie študijných programov vysokoškolského vzdelávania; 

- Kritériá používané pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné 

konanie a konanie na vymenúvanie profesorov; 

- Kritériá akreditácie nevysokoškolských inštitúcií. 

 
Pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať vysokoškolský študijný program sa 

posudzuje vysoká škola a jej pracoviská zabezpečujúce uskutočňovanie študijného 

programu a samotný študijný program. Pritom sa hodnotia tieto atribúty: 

a) úroveň výskumnej resp. umeleckej činnosti, 

b) materiálne, technické a informačné zabezpečenie, 

c) personálne zabezpečenie. 

Pri posudzovaní študijného programu sa hodnotia tieto atribúty: 

a) obsah, 

b) požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu, 

c) požiadavky na absolvovanie, 

d) napĺňanie profilu absolventa. 

Atribúty poukazujú na základnú predstavu o tom čo je „kvalita vzdelávania“. Tá sa má 

primárne opierať a vychádzať z kvality t.j. úrovne výskumu, ktorý poskytovateľ študijného 

programu realizuje. Preto sa atribúty sústreďujú na úroveň výskumnej činnosti poskytovateľa 

vzdelávania, kvalifikáciu pedagógov a povinne aj na úroveň infraštruktúry pre vzdelávanie. 

Ku každému atribútu kvality je určená skupina kritérií ako indikátorov kvality. Preto sú 

dokumenty „Kritériá“ zostavené tak, že obsahujú definíciu (názov) jednotlivých atribútov 

a k nim prislúchajúce názvy kritérií a opisy/charakteristiky plnenia takto stanovených kritérií 

ako konkrétnych indikátorov kvality. Z textov opisujúcich plnenie kritérií atribútov je zrejmá 

istá poplatnosť doterajšej politike štátu v oblasti organizácie vysokého školstva v rámci ktorej 

sa napr. od poskytovateľa bakalárskych študijných programov očakáva, že budú vykonávať 

tzv. „sledovateľský“ výskum (kritérium KSP-A1), ale od študenta – bakalára sa neočakáva, 

aby jeho záverečná práca obsahovala akékoľvek teoretické či praktické poznatky založené 

na vedeckom, či inom výskume. Študent má v nej len preukázať schopnosť samostatne 

                                                
59

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov, deviata časť, prvá hlava §82 
ods.2 písm. a) a § 82 ods. 7 písm. a); 

https://www.minedu.sk/data/files/2545.pdf
https://www.minedu.sk/data/files/2546.pdf
https://www.minedu.sk/data/files/2546.pdf
http://www.minedu.sk/data/att/1265.pdf
http://www.minedu.sk/data/att/1265.pdf
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získavať teoretické a praktické poznatky (t.j. akékoľvek) a používať ich (kritérium KSP-B5). 

  

V oblasti personálneho zabezpečenia je akreditácia študijných programov založená na 

myšlienke, že najvyššie kvalifikovaní pedagógovia, t.j. profesori a docenti sú schopní 

garantovať dostatočnú úroveň vzdelávania podľa požiadaviek v jednotlivých stupňoch. Ide 

fakticky o miestnu verziu anglosaskej praxe externých examinátorov, t.j. odborníkov mimo 

okruh priamych poskytovateľov príslušného študijného programu, ktorí sú v daných krajinách 

fakticky strážcami kvality vzdelávania. V prípade Slovenska bola zodpovednosť za kvalitu 

vzdelávania prisúdená priamo profesorom a docentom, ktorí dané vzdelávanie poskytujú. 

Títo sú v pozíciách garantov a spolugarantov zodpovední za kvalitu nimi poskytovaného 

vzdelávania. Medzi kritériami je však aj požiadavka na účasť odborníkov mimo prostredia 

samotného poskytovateľa v komisiách pre skúšky, ktorými sa študijný program končí. 

Z hľadiska atribútu obsahu študijného programu možno za významný považovať fakt, že 

miera naplnenia obsahu sa pokladá za postačujúcu, ak aspoň 3/5 obsahu študijného 

programu sú venované danému študijnému odboru. Významná je aj skutočnosť, že 

s výnimkou profesijne orientovaných študijných programov sa od študentov žiadneho stupňa 

nevyžaduje, aby súčasťou obsahu programu bola aj prax. 

Kritériá obsahujú aj atribút „Požiadavky na absolvovanie štúdia“. Kritérium KSP-B9 je pritom 

charakterizované odvolávkou na existenciu interného systému kvality, ktorý má zabezpečiť, 

aby „súčasťou bolo zabezpečenie úrovne kvality vzdelávacieho procesu vrátane spôsobu 

hodnotenia štátnych skúšok a zvlášť záverečnej práce. V rámci akreditácie existujúcich 

študijných programov alebo študijných programov v študijných odboroch a stupňoch, kde už 

má vysoká škola/fakulta akreditovaný iný študijný program, sa vyžaduje, aby vnútorný 

systém zabezpečovania kvality garantoval identifikáciu konkrétnych nedostatkov, rizík a 

možností zlepšenia pri poskytovaní študijných programov v danom študijnom odbore a 

stupni, a vysoká škola preukázala konkrétne opatrenia, ktoré prijala a uskutočnila za účelom 

skvalitnenia poskytovaného študijného programu“. 

Kritérium KSP-B10: „Súlad profilu absolventa s požiadavkami na výkon regulovaného 

povolania“ sa týka tak, ako je uvedené v názve, výlučne študijných programov zameraných 

na získanie príslušnej kvalifikácie pre výkon regulovaného povolania. Pre ostatné študijné 

odbory a programy sa podobné kritérium pri akreditácii štúdia nepoužíva. 

Kritérium KSP-B11: „Úroveň všetkých absolventov (od najlepšieho po najslabšieho) 

vzhľadom na štandardné požiadavky kvality vzdelávacieho procesu v príslušnom odbore, 

súlad úrovne vedomostí, schopností a zručností absolventov s profilom absolventa a ich 

predpokladaným spôsobom uplatnenia, uplatnenie absolventov v súlade s predpokladmi“ 

používa pojem „štandardné požiadavky kvality vzdelávacieho procesu v príslušnom odbore“, 

pričom o ktoré požiadavky kvality ide, nie je nikde definované. 

Atribúty a s nimi spojené kritériá sú fakticky len definičné a opisné dokumenty, plniace 

legislatívno-politickú úlohu ustanoviť prostredie a rámec pre hodnotenie kvality štúdia. 

Praktickú stránku hodnotenia kvality zabezpečujú údaje, ktoré sú vysoké školy a ostatné 

inštitúcie podliehajúce povinnej akreditácii študijných programov v zmysle zákona povinné 
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poskytnúť ako prílohu vlastnej žiadosti adresovanej akreditačnej komisii. Majú podobu 

príslušných formulárov60, ako je uvedené ďalej: 

- Formulár k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný 

program oprávňujúci udeliť jeho absolventom akademický titul (§ 82 ods. 2 písm. a); 

- Formulár k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na 

uskutočňovaní doktorandského študijného programu (§ 82 ods. 2 písm. b); 

- Formulár k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné 

konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (§ 82 ods. 2 písm. c); 

- Formulár k žiadosti o vyjadrenie k návrhu na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, 

zrušenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla verejnej vysokej školy, štátnej vysokej školy, 

fakulty verejnej vysokej školy, fakulty štátnej vysokej školy alebo fakulty súkromnej 

vysokej školy (§ 82 ods. 2 písm. d); 

- Vedecko-pedagogická alebo umelecko-pedagogická charakteristika fyzickej osoby; 

- Informačný list predmetu. 

 
Formuláre sú fakticky podrobnými štatistickými výkazmi o činnosti, personálnom obsadení, 

vzdelávacej infraštruktúre, študentoch a absolventoch vysokej školy v danom študijnom 

programe. Pritom k formuláru k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej školy 

uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť jeho absolventom akademický titul (13 

strán, 81 odsekov) sa povinne prikladá ďalších 12 príloh. K formuláru k žiadosti o vyjadrenie 

o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie 

profesorov sa povinne prikladá ďalších 6 príloh a k formuláru k žiadosti o vyjadrenie 

o spôsobilosti nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského 

študijného programu sa prikladajú ďalšie 4 prílohy. Takýto súbor údajov umožňuje následne 

kvantifikovať nielen rozsah, ale aj úroveň študijného programu, a tým určiť jeho kvalitu. 

3.4 Spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie 

a konanie na vymenovanie profesorov) 

Podľa zákona je vysoká škola oprávnená uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na 

vymenovanie profesorov. Tieto oprávnenia podliehajú samostatnej akreditácii. Pritom vysoké 

školy sú autonómne pri stanovovaní kritérií pre uchádzačov platné pre každé z týchto 

konaní.  

Akreditačné kritériá sa v tejto oblasti sústreďujú na tri oblasti.  

Prvou je akreditácia štúdia, kde platí tzv. minimálna podmienka, podľa ktorej je možné 

škole/fakulte udeliť oprávnenie na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na 

vymenovanie profesora len vtedy, ak má v príslušnom odbore akreditované študijné 

programy pre III. stupeň vzdelávania, resp. v študijných odboroch, v ktorých nie je možné 

uskutočňovať študijné programy tretieho stupňa, je postačujúce, ak má vysoká škola 

akreditovaný študijný program druhého stupňa a študijný program tretieho stupňa 

v nadväzujúcom študijnom odbore (napr. matematika a matematická analýza, právo 

a správne právo, fyzika a fyzika plazmy).  

Druhou hodnotenou oblasťou je oblasť výskumného výkonu školy v danej oblasti výskumu. 

Vtedy platí, že vysoká škola, resp. jej fakulta musí preukázať za obdobie ostatných šiestich 

                                                
60

Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov, deviata časť, prvá hlava §83 
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rokov nepretržitú výskumnú činnosť alebo umeleckú činnosť v problematike príslušného 

študijného odboru alebo príbuzného študijného odboru akceptovanú na medzinárodnej 

úrovni (ak to ustanovia osobitné kritériá pre príslušný študijný odbor, postačuje preukázanie 

nepretržitej výskumnej alebo umeleckej činnosti na národnej úrovni). Musí sa v období 

ostatných šiestich rokov nepretržite podieľať na výskumných projektoch alebo na 

umeleckých projektoch v danom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore na 

medzinárodnej úrovni (v odôvodnených prípadoch môžu kritériá špecifické pri príslušný 

študijný odbor vyžadovať len národnú úroveň) a dosahovať pri ich vyhodnotení výsledky 

na vysokej úrovni akceptované odbornou komunitou. Vysoká škola, resp. jej fakulta musí tiež 

preukázať grantovú úspešnosť v získavaní finančnej podpory na príslušný výskum alebo 

umeleckú činnosť, ako aj preukázať kvalitu výskumnej alebo umeleckej činnosti (napr. 

patenty, realizované technologické a výrobné postupy, realizované projekty, technické diela, 

diagnostické a terapeutické postupy, umeleckou pospolitosťou uznávané umelecké diela a 

aktivity) doloženú medzinárodným ohlasom a v špecifických prípadoch aj domácim ohlasom. 

V tomto prípade je minimálnou podmienkou na získanie príslušných oprávnení získanie 

hodnotenia na úrovni A, A-,B+ alebo B podľa kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, 

vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností 

vysokej školy.  

Treťou hodnotenou oblasťou je úroveň kritérií vysokej školy na získanie titulu docent 

a úroveň kritérií vysokej školy na získanie titulu profesor a ich dodržiavanie. Úroveň kritérií 

vysokej školy, resp. jej fakulty na získanie titulu docent a úroveň kritérií vysokej školy, resp. 

jej fakulty na získanie titulu profesor musí zaručovať, že uchádzač o titul docent, resp. titul 

profesor, ktorý ich splní, bude spĺňať podmienky na udelenie zodpovedajúceho titulu 

ustanovené zákonom. Ak sú pre príslušný študijný odbor (alebo skupinu/podskupinu, v ktorej 

je študijný odbor zaradený) vypracované minimálne požiadavky na kritériá, čo musí byť 

vyžadované od žiadateľa o udelenie vedecko-pedagogického alebo umelecko-

pedagogického titulu docent/profesor, minimálnou podmienkou na splnenie tohto kritériá je 

súlad kritérií vysokej školy s týmito požiadavkami. 

Minimálnou podmienkou je, aby kritériá vysokej školy, resp. jej fakulty na získanie titulu 

profesor vyžadovali od uchádzača: 

a) publikovanie vedeckých prác alebo výstupov kategórie A,61 (ich počet sa stanoví 

špecificky pre príslušný študijný odbor); musí ísť o publikácie podľa WOS, Scopus, ERIH 

resp. musí ísť o iné publikácie (knihy) reprezentujúce národnú kultúru, technické unikátne 

diela, v umeleckej oblasti najvýznamnejšie diela európskeho významu,  

b) publikovanie najmenej jednej vysokoškolskej učebnice alebo dvoch skrípt alebo 

učebných textov, 

c) úspešné vyškolenie najmenej jedného doktoranda v danom alebo príbuznom študijnom 

odbore a školenie najmenej jedného doktoranda po absolvovaní dizertačnej skúšky 

v danom študijnom odbore,  

d) vykonávanie pedagogickej činnosti počas doby najmenej troch rokov od získania titulu 

docent v predmetoch z odboru, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul profesor alebo 

v príbuznom študijnom odbore. Na výkon pedagogickej činnosti sa zohľadňuje len doba, 

počas ktorej bol uchádzač v pracovnom pomere s vysokou školou, a to najmenej na 

                                                
61

) Ide o kategóriu podľa odseku 21 a 24 Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej 
tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy. 
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kratší pracovný čas v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného 

času (vrátane zahraničia), viedol prednášky alebo semináre a viedol doktorandov, 

e) vykonávanie výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti a publikovanie výsledkov 

vrátane ohlasov v príslušnom študijnom odbore, 

Minimálnou podmienkou je, aby kritériá vysokej školy, resp. jej fakulty na získanie titulu 

docent vyžadovali od uchádzača vykonávanie pedagogickej činnosti počas doby najmenej 

troch rokov od získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa (v umeleckých odboroch 

– vzhľadom ku § 76 ods. 4 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách – vykonávanie 

pedagogickej činnosti počas doby najmenej troch rokov vo funkcii odborného asistenta 

v rozsahu najmenej 50 % ustanoveného týždenného pracovného času), najmä vedenie 

prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov a cvičení, resp. zodpovedajúcich foriem 

vyučovania. 

Vysokoškolská učebnica alebo skriptum sa v umeleckých študijných odboroch môže 

nahradiť umelecko-pedagogickým vedením medzinárodnej tvorivej dielne alebo umeleckého 

sympózia. 

Kritériá vysokej školy, resp. fakulty nemôžu umožňovať nahradenie požadovaných 

minimálnych kritérií plnením iných kritérií. 

Vysoká škola, resp. fakulta bez výnimky dodržiava kritériá na získanie titulu docent a kritériá 

na získanie titulu profesor v študijnom odbore, v ktorom sa uchádza o akreditáciu a ktoré sú 

prerokované vo vedeckej rade fakulty, ak sa konanie uskutočňuje na fakulte a schválené 

vedeckou radou vysokej školy. Rektor vymenúva za docentov a navrhuje na vymenovanie za 

profesorov len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritériá.  

Pre akreditáciu platí, že AK si ako súčasť procesu akreditácie podľa potreby overí 

dodržiavanie kritérií u uchádzačov, ktorí na vysokej škole, resp. jej fakulte úspešne prešli 

habilitačným konaním resp. konaním na vymenúvanie profesorov podľa zákona č. 131/2002 

Z. z. v posledných šiestich rokoch. 

Akreditačné kritériá sa zameriavajú aj na kvalitu týchto procesov na školách a ustanovujú, že 

„garant habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov je vysokoškolský učiteľ 

na funkčnom mieste profesora v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom 

odbore, ktorý je riadnym profesorom vysokej školy. V prípade uskutočňovania konania na 

fakulte musí byť garant zaradený na fakulte.“ 

Pri posudzovaní navrhovaného garanta sa berie do úvahy jeho skutočná zodpovednosť za 

výskum a vzdelávanie v príslušnom študijnom odbore, teda či má skutočne možnosť a či 

kvalitne ovplyvňuje rozvoj študijného odboru nepretržitou činnosťou vo výskume a vo 

vzdelávaní a prispieva svojou všestrannou činnosťou k rozvoju poznania v tomto študijnom 

odbore, teda či jeho vedecký alebo umelecký profil a výsledky zaručujú odbornú kvalitu a či 

jeho skutočná angažovanosť a aktivita pri garantovaní dosahuje výsledky medzinárodne 

akceptované primerane špecifičnosti daného študijného odboru. Zdokumentovanie a 

zhodnotenie týchto skutočností uvedie vysoká škola v žiadosti. Plnenie tohto kritéria sa 
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posudzuje podľa výstupov/ocenení garanta v danom študijnom odbore za predchádzajúcich 

šesť rokov pred podaním žiadosti o akreditáciu.62 

Existencia garanta s uvedenými vlastnosťami je zároveň minimálnou podmienkou pre toto 

kritérium. 

Pri posudzovaní navrhovaného garanta habilitačného konania a konania na vymenúvanie 

profesorov sa s ohľadom na § 77 ods. 6 zákona berie do úvahy aj jeho vek. Vysokej škole je 

možné priznať spôsobilosť uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie 

profesorov len do konca akademického roka, v ktorom garant habilitačného konania 

a konania na vymenúvanie profesorov dovŕši vek 70 rokov. 

Garantovanie a práca pre inú vysokú školu v pozícii rektora, prorektora, dekana, prodekana, 

vedúceho zamestnanca (§ 14 a 32 zákona) a obdobná práca pre vysokú školu v zahraniční, 

sa vylučujú. 

Garantovanie a spolugarantovanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie 

profesorov tým istým garantom (spolugarantom) na rôznych vysokých školách sa nepripúšťa. 

Funkciu garanta (spolugaranta) možno vykonávať len na jednej vysokej škole. Kritérium nie 

je splnené, ak garant alebo spolugarant pracuje na ustanovený týždenný pracovný čas na 

viac ako jednej vysokej škole (alebo v obdobnom pracovnom pomere v zahraničí). 

Garantovanie sa pripúšťa len v jednom študijnom odbore. 

Garant habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov je vedecky alebo 

umelecky činný, zodpovedá za výskum a vzdelávanie v študijnom odbore.  

Na dodržanie úrovne kvality habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov sa 

požadujú okrem garanta habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov aj 

ďalší najmenej dvaja vysokoškolskí učitelia pôsobiaci na ustanovený týždenný pracovný čas 

vo funkcii profesora alebo docenta v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore 

(spolugaranti), ktorí svojou výskumnou alebo umeleckou, pedagogickou a organizačnou 

činnosťou prispievajú k rozvoju poznania v príslušnom študijnom odbore. 

Na posúdenie personálneho zabezpečenia vysoká škola uvedie v žiadosti požiadavky 

aplikované pri výberovom konaní na profesorov a docentov, ktorých navrhuje ako garantov a 

spolugarantov. 

Zároveň platí, že vedecká (umelecká) rada vysokej školy a fakulty, ak sa habilitačné konanie 

a konanie na vymenúvanie profesorov uskutočňuje na fakulte, musí byť zložená z členov 

v súlade s § 11 ods. 2 resp. § 29 ods. 2 zákona. Posudzuje sa najmä významnosť členov - 

odborníkov v oblastiach, v ktorých vysoká škola uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, 

vývojovú alebo ďalšiu tvorivú činnosť akademickej obce i mimo akademickej obce, vo 

vedeckej rade fakulty, ak sa konanie uskutočňuje na fakulte, aj s osobitným dôrazom na 

zastúpenie členov z daných alebo príbuzných študijných odborov, v ktorých vysoká škola 

chce uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov. 
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 Pri hodnotení výstupov a ocenení garanta a spolugaranta sa vychádza z Kritérií na hodnotenie úrovne 
výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy, 
podrobnosti pre jednotlivé študijné odbory určia odborovo špecifické kritériá, ide najmä o špecifikovanie 
požiadaviek na Impakt faktor časopisu, v ktorom bol výstup publikovaný, podmienky recenzie a pod. 
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3.5 Komplexná akreditácia 

Základné definície komplexnej akreditácie stanovuje zákon takto: „Komplexná akreditácia 

činností vysokej školy v nadväznosti na jej dlhodobý zámer je proces, v rámci ktorého 

Akreditačná komisia komplexne posúdi a zhodnotí vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, 

umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť vysokej školy, ako aj personálne, technické, informačné a 

ďalšie podmienky, v ktorých sa táto činnosť uskutočňuje a vyjadrí sa k žiadostiam vysokej 

školy o akreditáciu všetkých študijných programov a o akreditáciu všetkých habilitačných 

konaní a konaní na vymenovanie profesorov, v ktorých chce mať vysoká škola priznané 

zodpovedajúce práva. Komplexná akreditácia činností vysokej školy sa uskutočňuje v 

šesťročných intervaloch podľa vopred zverejneného plánu komplexných akreditácií 

vypracovaného Akreditačnou komisiou. Komplexná akreditácia činností vysokej školy sa 

začína dňom určeným pre jednotlivé vysoké školy na predloženie podkladov. Termíny na 

predkladanie podkladov sú súčasťou plánu komplexných akreditácií a spolu s kritériami 

používanými pri vyjadrovaní sa o zaradení vysokej školy a kritériami používanými pri 

hodnotení úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci 

komplexnej akreditácie činností vysokej školy musia byť známe aspoň jeden rok vopred. Ak 

tieto kritériá nie sú známe aspoň jeden rok vopred, Akreditačná komisia primerane upraví 

vypracovaný plán komplexných akreditácií. V období medzi dvoma komplexnými 

akreditáciami činností vysokej školy možno podľa potreby uskutočňovať akreditácie 

jednotlivých činností vysokej školy podľa § 83. Minister môže nariadiť vykonanie komplexnej 

akreditácie niektorej z vysokých škôl aj mimo plánu komplexných akreditácií so začiatkom 

jeden rok po doručení takejto žiadosti Akreditačnej komisii.“63 

Z uvedeného vyplýva, že zákon stanovuje obsah, rozsah, objekt, subjekt, časovú 

os, základné dôsledky komplexnej akreditácie i pôsobnosť ministra v tomto procese. Z tohto 

pohľadu možno konštatovať, že zákon je v tomto bode dôkladne spracovaný. Kľúčová však 

je jeho aplikácia na vysoké školy v praxi. 

V doterajšej histórii akreditácií vysokých škôl v SR boli vykonané dve komplexné akreditácie. 

Prvá skončila v r. 2009, druhá končí práve tohto roku (2015). V oboch prípadoch bol 

dodržaný platný zákon a Akreditačná komisia pripravila a aplikovala príslušnú metodiku 

komplexnej akreditácie. 

Z hľadiska praktickej realizácie končiacej 2. komplexnej akreditácie platí, že Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo 4. apríla 2013 kritériá, ktoré Akreditačná 

komisia používa podľa § 84 ods. 4 písm. d) zákona pri hodnotení výskumnej, vývojovej, 

umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy a kritériá používané pri vyjadrovaní sa o 

zaradení vysokej školy. Rozhodnutím z 3. decembra 2013 v súlade s § 82 ods. 7 zákona 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo kritériá hodnotenia vnútorného 

systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Uvedené kritériá používa 

Akreditačná komisia pri komplexnej akreditácii činností vysokej školy: 

- Kritériá na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v 

rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy; 

- Kritériá používané pri vyjadrovaní o zaradení vysokej školy; 
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 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov, deviata časť, prvá hlava §84 
ods. 1 a 2; 

https://www.minedu.sk/data/files/2541_kriteria_hodnotenie_2013_final.rtf
https://www.minedu.sk/data/files/2541_kriteria_hodnotenie_2013_final.rtf
https://www.minedu.sk/data/files/2539_kriteria_zaclenovanie_2013_final.rtf
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- Kritériá hodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania; 

Kritériá na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti 

v rámci komplexnej akreditácie činnosti vysokej školy predstavujú komplexný materiál. 

Samotné kritériá majú síce len 5 strán, ale spolu s prílohami ich má materiál 100. Tak 

kritériá, ako aj ich prílohy detailne popisujú indikátory, spôsob ich individuálneho 

kvantitatívneho vyjadrenia, spôsob/algoritmus ich aglomerácie podľa atribútov, 

spôsob/algoritmus aglomerovanej kvantifikácie indikátorov za atribút a spôsob/algoritmus 

vyjadrenia kvality výskumu ako celku za danú oblasť/skupinu oblastí výskumu. Ide 

o upravenú verziu takýchto kritérií z 1. komplexnej akreditácie. Rozdiely, ktoré do nových 

kritérií zapracovala súčasná Akreditačná komisia, sú tak objektívneho ako aj subjektívneho 

charakteru.  

Ako (hoci intenzívne diskutovaný) indikátor kvality výskumného výkonu bol do kritérií opäť 

zaradený aj Impakt-faktor časopisov, v ktorých boli publikované výstupy výskumu. Úroveň 

tohto indikátora pre účely komplexnej akreditácie bola rovnako ako v prípade citácií 

stanovená arbitrárne konsenzom medzi AK a zástupcami vysokých škôl. Použitie Impakt 

faktora ako miery kvality je veľmi rozšírené, lebo je v dobrej zhode s postavením najlepších 

časopisov v každej oblasti výskumu64 a má naďalej významný vplyv na stav vedy65. Ale 

zároveň je Impakt faktor vedeckých časopisov indikátor, ktorý sa až príliš často používa aj na 

účely, na ktoré nebol pôvodne vyvinutý, napr. pri hodnotení kvality jednotlivých publikácií66 

výskumných skupín, či jednotlivcov. Takéto nevhodné použitie tohto indikátora, ktorý bol 

vyvinutý pôvodne na hodnotenie významnosti vedeckých časopisov, kritizuje aj jeho autor67. 

Jeho zmysel, použitie a limity sú v odbornej literatúre dobre známe68, vrátane kritickej 

analýzy jeho hrubých, systémových, vzorkovacích, či štatistických chýb69. Z hľadiska 

scientometrie je hodnotenie vplyvu vedeckého výstupu viacrozmerná konštrukcia, ktorú nie 

je možné dostatočne vyjadriť jediným indikátorom, hoci platí, že niektoré indikátory sú na 

tento účel vhodnejšie ako iné. Bežne používaný Impakt faktor nepatrí do jadra tejto 

konštrukcie, ale na jej okraj a musí byť používaný len opatrne70. Napriek kritike použitia 

Impakt-faktoru na hodnotenie kvality publikácií, a tým pri komplexnej akreditácii aj 

hodnotenia kvality ich autorov a kvality vedeckých výstupov príslušnej fakulty, rozhodla 

                                                
64

 Knothe G.: Comparative citation analysis of duplicate or highly related publications. Journal of theAmerican 
Society for Information Science and Technology 57(13): 1830-1839, (2006). 
65

 Larivière V., Gingras Y.: The Impact Factor’s Matthew Effect: A Natural Experiment in Bibliometrics.Journal of 
the American Society for Information Science and Technology, 61: 424–427, (2010). 
66

 Postma E.: Inflated impact factors? The true impact of evolutionary papers in non-evolutionary journals.PLoS 
ONE 2(10): e999 (2007). 
67

 Garfield, E.Chairman Emeritus, Thomson ISI, 3501 Market Street, Philadelphia PA 19104: The Agony and the 
Ecstasy—The History and Meaning of the Journal Impact Factor, International Congress on Peer Review And 
Biomedical Publication, Chicago, September 16, 2005, garfield@codex.cis.upenn.edu,www.eugenegarfield.org 
68

 Masood Fooladi, Hadi Salehi, Melor Md Yunus, Maryam Farhadi, Arezoo Aghaei Chadegani, Hadi Farhadi& 
Nader Ale Ebrahim: Does Criticisms Overcome the Praises of Journal Impact Factor?, Asian Social Science; Vol. 
9, No. 5; 2013,ISSN 1911-2017 E-ISSN 1911-2025 Published by Canadian Center of Science and 
Education,Received: February 16, 2013 Accepted: March 18, 2013 Online Published: April 27, 2013. 
doi:10.5539/ass.v9n5p176 URL: http://dx.doi.org/10.5539/ass.v9n5p176. 
69

 Vanclay, J. K.:Impact Factor: outdated artefact or stepping-stone to journal certification? Scientometrics (2012), 
DOI 10.1007/s11192-011-0561-0,Southern Cross University,PO Box 157, Lismore NSW 2480, 
Australia,JVanclay@scu.edu.au 
70 Bollen, J (Bollen, Johan); Van de Sompel, H (Van de Sompel, Herbert); Hagberg, A (Hagberg, Aric); Chute, R 
(Chute, Ryan), A Principal Component Analysis of 39 Scientific Impact Measures, PLOS ONE, Volume: 4, Issue: 
6, Article Number: e6022, DOI: 10.1371/journal.pone.0006022,Published: JUN 29 2009 

https://www.minedu.sk/data/files/3433_kriteria-vnutor-system-kvality_zverejnenie.pdf
https://www.minedu.sk/data/files/3433_kriteria-vnutor-system-kvality_zverejnenie.pdf
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akreditačná komisia (AK) o jeho použití vo všetkých hodnotených oblastiach (s výnimkou 

umeleckých).  

Hoci sa o použití Impakt-faktora pri klasifikačných a kvalifikačných procesoch vedie stále živá 

diskusia, nemožno považovať jeho použitie v komplexnej akreditácii za nekorektné. Medzi 

objektívne indikátory kvality výskumu na úrovni jednotlivcov možno zaradiť aj H-index 

jednotlivca, ktorý bol tiež zaradený medzi indikátory kvality v aktuálnych kritériách.  

V zmysle rozhodnutia AK posilniť vplyv výskumnej činnosti na výsledok komplexnej 

akreditácie boli tieto kritériá upravené tak, že ako indikátor kvality výstupov výskumu 

obsahujú aj ohlasy (citácie) na tieto výstupy. Úroveň tohto indikátora pre účely komplexnej 

akreditácie bola tiež stanovená arbitrárne konsenzom medzi AK a zástupcami vysokých škôl. 

Na druhej strane, medzi subjektívne indikátory, ktoré AK zaradila do kritérií, možno zaradiť 

vedeckú hodnosť „doktor vied“ (DrSc.) v časti atribútu prostredia– kvalita akademických 

zamestnancov (Index kvality IKA). Kritériá používajú aj výraz IKB, ktorý však nie je 

v kritériách explicitne definovaný. Indikátory kvality označené ako IKC a IKD pritom 

definované sú, hoci s terminologickým zmätkom (pozri odbor Fyzika), keď sa v indikátore 

IKD používa pojem IKB, ktorý nie je definovaný. Na túto skutočnosť upozorňujú v reakcii 

rektora aj niektoré vysoké školy71. Možno konštatovať, že týmto AK prekročila svoje 

kompetencie, keďže nielen uvedená, ale žiadna vedecká hodnosť nie je súčasťou národnej 

legislatívy platnej pre vysoké školy. Medzi rovnako subjektívne indikátory kvality možno 

zaradiť rozhodnutie AK o rozdelení času hodnoteného obdobia na dve polovice, pričom bolo 

arbitrárne stanovené, že výkony za druhú, časovo neskoršiu časť, majú tvoriť aspoň 40% 

celého výkonu (školy, fakulty, jednotlivcov) za uvedené obdobie.72 Takýto postup zákon 

nepozná, definuje ucelené šesťročné obdobie komplexnej akreditácie, preto zostáva 

otvorenou otázkou, či je AK kompetentná členiť toto zákonom stanovené obdobie na menšie 

časti, priznať im rozdielny vplyv a podľa takto zmenenej štruktúry aj akreditovať. Takýto 

prístup určite ovplyvnil konečný výsledok akreditácie. 

Kritériá pri vyjadrovaní o zaradení vysokej školy boli významným spôsobom racionalizované. 

Kritérií pre začlenenia vysokej školy medzi univerzitné školy boli zúžené na tri, s jasným 

dôrazom na úroveň výstupov výskumu a doktorandské štúdium a jeho výskumné výstupy. 

Kritériá začlenenia medzi odborné vysoké školy ani kritéria začlenenia medzi vysoké školy, 

ktoré nie sú ani univerzitnými ani odbornými vysokými školami, nemajú kvantifikované 

indikátory. Ich začlenenie je vykonávané v zmysle príslušného ustanovenia týchto kritérií, 

ktoré u odborných vysokých škôl odkazuje na príslušnú úroveň výskumnej činnosti určenej 

v rámci komplexnej akreditácie u ostatných vysokých škôl je zaradenie určené faktom, že 

neboli zaradené ani do jednej z predchádzajúcich kategórií. Možno konštatovať, že ide 

o vhodnú racionalizáciu napriek tomu, že definície uvedených kategórií vysokých škôl ako 

ich uvádza zákon o vysokých školách a ich usporiadanie sú úplne logicky konzistentné73. 

Kritériá hodnotenia vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania sú medzi 

akreditačnými kritériami novinkou. Majú dva atribúty a pre každý definovaných 6 kritérií. 
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 Vyjadrenie k návrhu hodnotiacej správy UVLF v Košiciach v rámci komplexnej akreditácie činností, 4.8.2015, 
Košice; 
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 Kritériá na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej 

akreditácie činností vysokej školy, ods. 10, písm. d); 
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 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov, §2 ods. 13 - 16; 
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Takto definované kritériá pokrývajú tak politiku ako aj postupy vysokej školy v oblasti 

interného zabezpečenia kvality vysokoškolského štúdia. Hodnotenie interných systémov 

kvality v rámci komplexnej akreditácie sa v zákone o vysokých školách objavilo pri jednej 

z jeho posledných novelizáciách, ako dôsledok vývoja tejto oblasti v Európe. Podľa 

príslušného ustanovenia zákona74musí mať každá vysoká škola „vypracovaný, zavedený, 

používaný a funkčný vnútorný systém kvality, ktorý je podrobnejšie upravený na podmienky 

jednotlivých súčastí vysokej školy vo vnútorných systémoch kvality týchto súčastí“. Takže nie 

„vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania“, ako o tom hovoria 

kritériá Akreditačnej komisie, ale vnútorný systém kvality ako taký! Bolo by totiž veľmi 

nelogické, keby zákonodarca trval na systéme kvality len pre jeden z kľúčových procesov 

vysokej školy, ktorým je vzdelávanie, keď je zrejmé, že bez vzájomného prepojenia so 

systémami kvality ostatných dvoch rozhodujúcich procesov, ktorými sú výskum 

a manažment vysokej školy, t.j. bez interného systému kvality školy ako celku sa komplexne 

systém a kvalita zabezpečovať nedajú. AK sa však v tomto prípade sústredila výlučne na 

oblasť vzdelávania. Súčasne sú stanovené kritériá sú veľmi dôkladné a podrobné.  

3.5.1 Proces akreditácie 

Podľa vyjadrení predstaviteľov AK prebiehala komplexná akreditácia 14 mesiacov. V tomto 

období nie je však určite započítané obdobie prípravy akreditačných spisov, ktoré v závislosti 

od veľkosti a zložitosti školy trvalo od 6 do viac ako 12 mesiacov. Proces komplexnej 

akreditácie, ktorý obdobiu akademických aktivít v posledných 3 rokoch dominoval, bol oproti 

minulosti zjednodušený aj tým, že akreditačné spisy sa neodovzdávali v tlačenej podobe, ale 

výlučne elektronicky. Samotný proces komplexnej akreditácie zodpovedal ustanoveniam 

ESG s výnimkou toho, že v ňom úplne absentovala účasť študentov. Tí nie sú doteraz 

zapojení do žiadneho typu akreditácií. O účasti zamestnávateľov v akreditačnom procese 

možno uvažovať len v súvislosti s ich členstvom v pracovných skupinách AK, ktoré je 

výrazne minoritné. Na iné ich uplatnenie nie je súčasnej legislatíve miesto, o ich spontánnom 

zapojení, či nejakej forme prieskumu, verifikácie a/alebo analytického využitia existujcich dát 

sa neuvažovalo. 

3.5.2 Výsledky a ich transparentnosť 

K 21.9.2015 boli zverejnené v zmysle zákona75 výsledky komplexnej akreditácie 22 vysokých 

škôl. AK sa rozhodla zverejniť tieto výsledky ako súbor 7 materiálov76,77: 

- Súborná správa vysokej školy o komplexnej akreditácii činností vysokej školy; 

- Reakcia rektora vysokej školy na výsledky komplexnej akreditácie; 

- Hodnotiaca správa študijných programov vysokej školy; 

- Súbor štatistických ukazovateľov k hodnoteniu študijných programov vysokej školy; 

- Hodnotiaca správa k oprávneniu vykonávať habilitačné konanie a konanie na 

vymenovanie profesorov vysokej školy; 

- Súbor štatistických ukazovateľov k hodnoteniu habilitácií a konania na vymenovanie 

profesorov vysokej školy; 
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 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov, §87a; 
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 Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a predpisov, §82 ods. 10; 
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- Hodnotiaca správa k úrovni výskumnej, vývojovej, umeleckej a inej odbornej činnosti 

vysokej školy. 

Týmto možno transparentnosť procesu 2. komplexnej akreditácie považovať za dostatočnú. 

 

4 Skúsenosti s akreditáciami a hodnotením kvality 

slovenských vysokých škôl 

4.1 Skúsenosti s externou formou zabezpečenia kvality vysokej 

školy 

 

4.1.1 Postavenie AK, členstvo v AK a jej súčasné zloženie: 

Slovenská republika je súčasťou priestoru Európskej únie, ktorý je otvorený pre mobilitu 

kapitálu, služieb a pracovnej sily a zároveň je jedným zo signatárov bolonskej výzvy a jej 

pravidelných monitorovacích dokumentov. Ako taká je zodpovedná za implementáciu 

príslušných dohodnutých a schválených postupov a uskutočňovanie dohodnutých aktivít. 

Z tohto hľadiska možno konštatovať, že z bolonského konceptu Slovensko doteraz 

realizovalo zmenu organizácie štúdia na trojstupňový model a zavedenie kreditového 

systému hodnotenia štúdia a jeho výsledkov, vrátane potrebnej dokumentácie k vydávaným 

diplomom. V oblasti zabezpečenia kvality prijalo Slovensko koncept ESG ako materiál, 

ktorým sa zabezpečenie kvality vysokých škôl, predovšetkým poskytovaného 

vysokoškolského vzdelávania, bude riadiť. Tento koncept má dve základné zložky, externú - 

v podobe akreditácie ako externej časti zabezpečenia kvality vysokých škôl a internú - 

v podobe interného systému pre zabezpečenie kvality vysokej školy. Snaha rešpektovať 

ESG sa objavila aj v programovom vyhlásení súčasnej vlády, v ktorom sa okrem iného 

uvádza: 

„....Vláda zavedie medzinárodné štandardy kvality do akreditačného procesu vysokých škôl, 

vrátane majoritnej účasti zahraničných hodnotiteľov a zmeny kritérií akreditácie tak, aby 

zabezpečila náročnejšie a pravdivejšie hodnotenie kvality vzdelávania a výskumu. Vláda 

považuje za nevyhnutné zabezpečiť vyššiu administratívnu a odbornú podporu pre činnosť 

Akreditačnej komisie ako základného garanta kvality vysokoškolských študijných programov 

a chrániť jej nezávislosť na politických a lobistických tlakoch. Cieľom je umožniť Akreditačnej 

komisii intenzívnejšiu a častejšiu kontrolu reality, namiesto jednorazovej kontroly 

predkladaných dokumentov.  

Vláda príjme kroky na zníženie administratívnej náročnosti akreditačného procesu, zároveň 

však účasť zahraničných expertov znamená, že dokumentácia k akreditácii bude 

predkladaná v anglickom jazyku. Vláda zabezpečí, aby akreditácia preskúmala, akými 

procesmi vysoká škola zabezpečuje rovnakú kvalitu a náročnosť štúdia pri externom 

štúdiu.....  

... Vláda vytvorí motivačný finančný nástroj pre vysoké školy, ktoré majú ambíciu a kapacitu 

výrazne zvýšiť svoju kvalitu a medzinárodnú konkurencieschopnosť a byť ťahúňom zlepšenia 

celkového stavu slovenských vysokých škôl. Tento nástroj bude na súťažnom základe 
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podporovať projekty vysokých škôl a následne odmeňovať úspech. Vláda podporí 

zdokonalenie súčasného systému financovania vysokých škôl využitím menšieho, na 

výstupy a najmä na výsledky zameraného počtu indikátorov, a to s váhou výstupov vo 

vedeckej činnosti primeranou misii vysokej školy.....“ 

Aj z tohto dôvodu je dôležité skúmať akreditáciu ako ju realizuje Akreditačná komisia SR 

(ďalej AK SR), a to práve z hľadiska prijatých medzinárodných záväzkov, v tomto prípade 

z hľadiska bolonského procesu a ustanovení ESG. Bez takéhoto pohľadu sa ľahko môže 

stať, že Slovensko prestane vnímať a nasledovať vývoj v tejto oblasti nielen v Európe, ale i 

na globálnej úrovni. Uskutočňovať vývoj vlastného vysokoškolského systému v súlade 

s medzinárodnými trendmi nie je otázka národnej prestíže či politickej ambície, ale 

nevyhnutná služba vlastnému obyvateľstvu. Len tak možno občianskej verejnosti garantovať 

vzdelávanie a kvalifikáciu zodpovedajúcu súčasným požiadavkám, a  tým zabezpečiť 

kvalifikovanú pracovnú silu na našom otvorenom pracovnom trhu, či zodpovedajúcu pozíciu 

našej pracovnej sily na medzinárodnom trhu práce. A v neposlednom rade je to aj otázka 

efektívnosti spotrebovávania verejných zdrojov, ktoré spoločnosť investuje do vysokých škôl 

a ich vzdelávacích programov. 

Z hľadiska ESG predovšetkým platí, že AK nie je považovaná za nezávislú agentúru, pretože 

je v zmysle platnej legislatívy poradným orgánom vlády, t.j. je vnímaná ako štátny orgán 

svojho druhu. To je podľa aktuálnej interpretácie v rozpore s ustanovením bodu 

3.6 Nezávislosť ESG v ktorom norma a smernice ustanovujú nasledovné:  

Norma: 
Agentúry by mali byť nezávislé do tej miery, aby mali autonómnu zodpovednosť za svoju 

činnosť a aby závery a odporúčania ich správ neboli ovplyvňované tretími stranami, ako sú 

vysoké školy, ministerstvá alebo iné zainteresované strany. 

Smernice: 
Agentúra bude musieť preukázať svoju nezávislosť napríklad pomocou nasledujúcich 

opatrení: 

 funkčná nezávislosť od vysokých škôl a vlády sa garantuje v oficiálnej dokumentácii 

(napr. nástroje vládnej moci alebo zákony); 

 vymedzenie a vykonávanie postupov a metód, nominácia a vymenovávanie externých 

odborníkov a stanovenie výsledkov jej procesov na zabezpečovanie kvality je realizované 

autonómne a nezávisle od vlády, vysokých škôl a orgánov s politickým vplyvom; hoci v 

rámci procesov na zabezpečovanie kvality sa realizujú konzultácie so zainteresovanými 

stranami v oblasti vysokoškolského vzdelávania, najmä so študentmi/frekventantmi, 

konečné výsledky procesov na zabezpečovanie kvality zostávajú v kompetencii agentúry. 

Absenciu nezávislosti AK konštatuje aj správa Európskej siete akreditačných agentúr 

(ENQA), ktorá je súčasťou skupiny organizácií poverenej organizáciou a riadením 

bolonského procesu v Európe (Bologna Follow UP Group – ENQA, EUA, ESIB, 

EURASHE)a ktorá je poverená zriadením a vedením Európskeho registra akreditačných 

agentúr EQAR (European Quality Assurance Register). Uvedená správa je výsledkom 

externého hodnotenia činnosti slovenskej AK, keďže podmienkou členstva v ENQA 

i podmienkou zaradenia do EQAR-u bolo práve hodnotenie vykonané ENQA-ou. Ako uvádza 
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správa ENQA78 „ .... AK pri vykonávaní činností vyhovela 7 hodnoteným kritériám v plnej 

miere, 4 kritériám v podstatnej miere, 6 kritériám čiastočne a ani jedno kritérium nebolo 

hodnotené ako nesplnené. Aj napriek tomu Rada ENQA rozhodla, že AK v súčasnosti 

dostatočne nevyhovuje na to, aby mohla dostať oprávnenie na získanie plnohodnotného 

členstva ENQA. Rada ENQA AK odporučila, aby sa nateraz opätovne o riadne členstvo v 

ENQA neuchádzala, pokiaľ nenastane výrazný posun, na základe ktorého by komisia bola 

presvedčená, že spĺňa kritéria členstva v ENQA v plnom rozsahu. V zmysle uvedeného 

ENQA navrhla komisii uchádzať sa o status affiliate member, čo sa aj uskutočnilo a komisia 

získala tento status rozhodnutím Rady ENQA na svojom zasadnutí dňa 19.9.2013.“ 

Z uvedeného vyplýva, že Slovensko v súčasnosti nemá svoj národný akreditačný orgán 

zaradený do medzinárodnej siete a jej registra akreditovaných akreditačných autorít. To 

potenciálne sťažuje mobilitu našich absolventov, držiteľov slovenských diplomov, na 

európskom trhu práce. Hrozí, že slovenské diplomy nemusia mať v EÚ automaticky 

všeobecnú platnosť. Pri takomto stave je totiž vecou každej národnej legislatívy, do akej 

miery podrobí slovenské diplomy prísnej alebo viac benevolentnej nostrifikácii. Hlavná 

výhrada ENQA smeruje k spomínanej chýbajúcej nezávislosti AK. 

Zároveň je nezávislosť AK porušovaná aj tým, že zo slovenských členov je takmer 82% 

(z 203 je to 166) zamestnancami slovenských vysokých škôl, t.j. akreditovaných inštitúcií, 

ktoré ich nominovali a ktoré vláda menovala. To je v rozpore s príslušnou smernicou ESG 

uvedenou vyššie, ktorá hovorí, že „...nominácia a vymenovanie externých odborníkov a 

stanovenie výsledkov jej procesov na zabezpečovanie kvality je realizované autonómne a 

nezávisle od vlády, vysokých škôl a orgánov s politickým vplyvom“. Skutočnosť je taká, že 

AK je v plnom rozsahu, t.j. od predsedu až po posledného člena, menovaná vládou 

a samotná, ako taká, nemá žiadnu možnosť ovplyvňovať tak nomináciu ako aj menovanie 

členov. Dnes má AK 21 riadnych členov a 244 členov pracovných skupín. Z členov AK len 

dvaja sú odborníci zo zahraničia a v pracovných skupinách pôsobí ďalších 45 členov zo 

zahraničia14. Spolu pôsobí v rámci akreditačných procesov 47 odborníkov zo zahraničia, čo 

je17,74% všetkých členov AK a členov pracovných skupín. To je s ohľadom na veľkosť 

slovenskej populácie a počet vysokoškolských inštitúcií pravdepodobne málo. Takmer 82% 

(z 203 je to 166) členov AK a jej pracovných skupín má slovenské občianstvo a sú to 

zamestnanci slovenských vysokých škôl, t.j. akreditovaných inštitúcií, ktoré ich nominovali 

a vláda menovala. V praxi je tento konflikt záujmu úplne zreteľný, napriek formálne 

existujúcemu etickému kódexu AK. Aktuálna konštitúcia AK zodpovedá skôr 

reprezentatívnemu zastúpeniu vysokých škôl, ktoré v lokálnom kontexte nemožno považovať 

za nezávislé ani od  politických vplyvov, ako odbornému orgánu per se. 

4.1.2 Pôsobnosť Akreditačnej komisie 

Pôsobnosť AK je v zákone vymedzená dostatočne rozsahom a (hoci nie bez nedostatkov) 

i obsahom. AK je pritom úplne autonómna v tom, ako túto pôsobnosť realizuje v praxi. V tejto 

súvislosti Programové vyhlásenie súčasnej vlády79 v časti o vysokých školách o.i. uvádza: 

„Vláda zavedie medzinárodné štandardy kvality do akreditačného procesu vysokých škôl, 

vrátane majoritnej účasti zahraničných hodnotiteľov a zmeny kritérií akreditácie tak, aby 

zabezpečila náročnejšie a pravdivejšie hodnotenie kvality vzdelávania a výskumu.“ 
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Skutočnosť je zatiaľ príliš ďaleko od tohto záväzku a text programového vyhlásenia priamo 

svedčí o tom, že vláda si bola vedomá nedostatkov, ktoré ustanovenie a činnosť súčasnej 

AK sprevádzajú. Podrobnosti sú uvedené ďalej. 

4.2 Akreditácia študijného programu, jej kritériá a atribúty 

Od začiatku akreditácie vysokoškolského vzdelávania sa pozornosť sústredila na akreditáciu 

študijných programov. Vývojom, ktorý smeroval od akreditácie študijných programov 

k inštitucionálnej akreditácii, sa ťažisko akreditácií posunulo ku komplexným akreditáciám. 

V skutočnosti však platí, že súčasťou komplexnej akreditácie je akreditácia všetkých 

študijných programov, ktoré vysoká škola mieni poskytovať v nasledujúcom 6-ročnom období 

do nasledujúcej komplexnej akreditácie. Preto sa dnes prakticky priebežne akreditujú len tie 

študijné programy, ktoré vznikajú v období medzi dvoma komplexnými akreditáciami.  

Študijný program je v zmysle platnej organizácie vysokoškolského štúdia základný 

organizačný prvok, v rámci ktorého sa štúdium vykonáva. Rámec tvorí sústava študijných 

odborov, ktorá sa opiera o klasifikáciu ISCED. Pritom platí, že vysoká škola je zodpovedná 

za druh a počet študijných programov a zároveň platí, že zabezpečenie kvality študijného 

programu sa formálne opiera o garanta a spolugarantov programu. Grantom musí byť 

profesor alebo docent (v závislosti od stupňa štúdia). Ako bolo uvedené už skôr, použitie 

profesorov a docentov ako garantov kvality štúdia je miestna verzia anglosaskej praxe 

externých examinátorov, t.j. odborníkov mimo okruh priamych poskytovateľov príslušného 

študijného programu, ktorí sú v daných krajinách fakticky strážcami kvality vzdelávania. 

V prípade Slovenska sa zodpovednosť za kvalitu vzdelávania uložila priamo profesorom 

a docentom, ktorí dané vzdelávanie poskytujú. Títo sú v pozíciách garantov a spolugarantov 

zodpovední za kvalitu nimi poskytovaného vzdelávania. Medzi kritériami je však aj 

požiadavka na účasť odborníkov mimo prostredia samotného poskytovateľa v komisiách pre 

skúšky, ktorými sa študijný program končí. Takéto usporiadanie garancií kvality štúdia sa 

však v podmienkach praktickej aplikácie vymklo akejkoľvek kontrole a riadeniu kvality štúdia 

(okrem administratívneho prístupu).V priebehu posledných 25 rokov skôr platilo a platí, že 

nielen kontaktná výučba, ale aj postavenie garanta či spolugaranta zabezpečuje príslušným 

pedagógom sociálne istoty v podobe pracovného pomeru a aj isté špecifické posilnenie ich 

spoločenského statusu, akejsi nepostrádateľnosti pre zamestnávateľa. Preto došlo v prvom 

období cca 15 rokov k explozívnemu nárastu počtu študijných programov, ktorý na vrchole 

presahoval počet 6000. Nasledujúcich 10 rokov sa prostredníctvom akreditácií podarilo znížiť 

tento počet na dnešných približne 4800 študijných programov. To je obraz, ktorý hovorí, že 

ani štát, reprezentovaný AK, ani akademická samospráva vysokých škôl nezvládli 

problematiku organizácie štúdia a jeho kvality v dostatočnej miere.  

Práve počet akreditovaných študijných programov spolupodmieňuje a ukazuje na 

mimoriadnu administratívnu náročnosť akreditácie, t.j. na jej byrokratizáciu. Priemerný počet 

členov pracovnej skupiny je v súčasnosti 14. AK sa vyjadrila, že komplexná akreditácia, t.j. aj 

kontrola a hodnotenie všetkých cca 4800 študijných programov trvala 14 mesiacov. To 

znamená, že pri priemerne 20 pracovných dňoch v mesiaci musel štatisticky každý člen 

pracovnej skupiny venovať pozornosť dokumentácii pre viac ako 1,2 študijného programu 

denne (výpočet je samozrejme skôr ilustratívny). Pritom prázdny formulár k žiadosti 

o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť 

jeho absolventom akademický titul má 13 strán, tri základné časti, spolu81 samostatných 

odsekov a 12 ďalších príloh rôzneho (aj širšieho)rozsahu. V praxi to znamená štúdium 
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a vyhodnocovanie cca 200 strán materiálu pre študijné programy I. stupňa, viac ako sto strán 

pre študijné programy II. stupňa a desiatky strán pre programy III. stupňa štúdia v jednom 

každom jednom prípade študijného programu v priebehu každých 24 hodín kontinuálne 14 

mesiacov bez prerušenia. Keďže to AK (aj keď zohľadníme koordináciu a výkon samotných 

pracovných skupín) zvládla, potom nevyhnutne musela byť miera racionalizácie prístupu 

k podkladom, ale aj formálnosti hodnotenia študijných programov v rámci akreditácie, dosť 

vysoká.  

Na druhej strane je pravdou, že AK sa v posledných rokoch snaží, či už pri individuálnych 

alebo pri komplexnej akreditácii, starostlivejšie kontrolovať kvalitu garantov hodnotenú 

mierou, aktuálnosťou a do istej miery aj kvalitou ich výskumnej aktivity. Stále sa však tak 

deje v konsenze s hodnotenými vysokými školami. Pri početnej dominancii priemerných 

inštitúcií potom nie je prekvapujúce, že príslušné limity a kritériá (aj tu platí princíp 

minimálneho prahu) zodpovedajú miestnym predstavám o kvalite a vplyv medzinárodných 

benchmarkov sa aj v tejto oblasti presadzuje len ťažko a pomaly.  

Do tejto oblasti patrí aj problematika v minulých rokoch populárne nazývaná ako 

„obchodovanie“ s garanciami študijných programov a tzv. „lietajúci“, či „autobusoví“ profesori. 

Išlo o situáciu, keď jeden a ten istý profesor pôsobil ako garant aj na viacerých vysokých 

školách a aj pre skupinu študijných programov. Až po príslušnej úprave akreditačných 

pravidiel AK došlo k náprave. V súčasnosti sa AK zameriava už nielen na situácie, keď 

profesor je garantom tam, kde nemá týždenný pracovný pomer, ale už spochybňuje kvalitu 

garancie aj v situácii, keď má garant viac ako jeden pracovný pomer. Poukazuje (možno aj 

oprávnene) na to, že vedľajší pracovný pomer znemožňuje plnohodnotnú garanciu kvality 

študijného programu, kde profesor pôsobí ako garant. Vyskytujú sa už aj prípady, v ktorých 

AK za takýchto okolností neodporučila priznať akreditáciu. V princípe sa javí postup AK ako 

správny, so snahou eliminovať nekvalitu v rámci existujúceho nastavenia systému 

akreditácií. V daných ekonomických a pracovno-právnych podmienkach a za okolností, že 

tieto opatrenia pôsobia v početne limitovanom, ale konkurenčnom (akademickom 

i mimoakademickom) prostredí Slovenska, kde platí zjednodušenie, že „každý každého 

pozná“, zostáva otvorenou otázkou, do akej miery je lákavé využiť či zneužiť vplyvy na 

činnosť AK v kontexte konkurenčného boja o študenta a prostriedky. Práve predchádzaniu 

takejto deformácii vnímania funkčnosti nástrojov zabezpečenia kvality vysokého školstva by 

potrebné legislatívne zmeny mali prispieť. 

Na záver zdôrazníme, že bližší pohľad na metodiku akreditácie, kritériá i akreditačné 

formuláre ukazuje, že tieto sú dominantne zamerané na mimoriadne detailný zber a 

hodnotenie údajov o organizácii študijných programov, ich personálnom obsadení 

a vzdelávacej infraštruktúre. Skutočnému obsahu štúdia – kurikulu - sa venuje len veľmi 

malá časť a výsledkom, t.j. obsahu kvalifikácie, vedomostiam, zručnostiam a znalostiam, 

ktorú absolvent získa, už len minimum. Nehovoriac už prepojení štúdia s praxou, či o vplyve 

externého prostredia na kurikulum a o uplatniteľnosti absolventov študijných programov na 

trhu práce, t.j. o analytickom pohľade na efektívnosť vynaložených verejných prostriedkov, 

ktorý sa v akreditačnej metodike a praxi skoro vôbec nevyskytuje.  

Zamestnateľnosť absolventov a väzba na trh práce 

Z hľadiska zamestnateľnosti absolventov možno konštatovať, že prílohy k žiadostiam 

o akreditáciu študijných programov a/alebo o komplexnú akreditáciu, ktoré fakticky tvoria gro 
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tzv. akreditačného spisu, sa problematike umiestniteľnosti absolventov na trhu práce venujú 

len okrajovo. Zdanlivo prvá zmienka o spojení štúdia s praxou je v Prílohe 1(akreditácia 

študijného programu) v bode I.9, ktorý požaduje uviesť „celkový počet hodín odbornej praxe“. 

Vysvetlenie však uvádza, že ide o „ ...počet hodín odbornej praxe podľa odporúčaného 

študijného plánu v špecializovaných výučbových zariadeniach vysokej školy“. Z toho vyplýva, 

že zákon neuvažuje o odbornej praxi v reálnych podmienkach zamestnávateľov, t.j. trhu 

práce, ale len s modelovými podmienkami vytvorenými vysokou školou, ktoré fakticky len 

imitujú reálnu prax. Ide vlastne len o reflexiu platného zákona v akreditačnom procese, 

keďže tento nemá v žiadnom ustanovení priame prepojenie vysokoškolského štúdia 

s profesijným pôsobením absolventov, resp. s trhom práce.  

Ďalšiu možnosť preukázať aspoň isté prepojenie štúdia s praxou je v Prílohe 1 v bode II.35 

Profil absolventa. Tento by mal obsahovať o.i. aj opis všetkých jeho vedomostí, znalostí, 

zručností, skúseností a ostatných kompetencií. Istou výnimkou môžu byť tzv. inžinierske 

študijné odbory. Pre tieto platí akreditačné kritérium KSP-B6: „inžinierstvo“: posúdenie – kde 

prichádza do úvahy – podľa § 52 ods. 6 zákona alebo podľa § 53 ods. 6 zákona. Podľa tohto 

kritéria sa hodnotí podiel celkovej projektovej práce v študijnom programe obsiahnutej najmä 

vo vzdelávacích činnostiach záverečná práca, projektová práca, odborná prax ako aj vplyv 

týchto predmetov na umožnenie tvorivosti v oblasti tvorby inžinierskych diel a procesov. 

Kritérium však nešpecifikuje, či musí byť odborná prax v reálnom externom prostredí na trhu 

práce alebo v podmienkach, ktoré na tieto účely vytvorila samotná vysoká škola. V každom 

prípade s ohľadom na akademickosť obsahu štúdia v mnohých odboroch, ktorá je bez 

prepojenia na reálnu prax, sú uvádzané profily buď úplne všeobecné alebo odtrhnuté od 

reality súčasného trhu práce. Preto nemôžu slúžiť, napr. zamestnávateľom, ani na 

všeobecnú orientáciu. Výnimkou sú najskôr medicínske a pedagogické odbory a niektoré 

inžinierske odbory. Zaujímavou a inšpirujúcou alternatívou sú niektoré výstupy národného 

projektu CVTI SR „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“, v ktorých 

pedagógovia vysokých škôl a externí partneri definovali kompetenčný profil/profily 

absolventa študijného programu tak, aby zodpovedal požiadavkám praxe, resp. 

zamestnávateľských organizácií. Následne aplikovali aj pohľad metodologický vzhľadom 

k vhodným formám vzdelávania (vrátane praktických foriem vzdelávania) ako východisko 

perspektívnych inovácií kurikúl. 

V tomto smere akreditácia doteraz neplní funkciu kľúčového zdroja spätnej väzby. 

Neposkytuje nikomu, ani decíznym orgánom, ani vysokým školám a ich manažmentom, ani 

verejnosti žiadne informácie o zmysluplnosti a efektívnosti študijných programov, či aspoň 

dôvody alebo argumenty na existenciu práve tých študijných programov, ktoré vysoké školy 

poskytujú. 

Príčinu vidíme v pomerne jednostrannom zameraní sa akreditácie na vnútorné pomery 

systému, nie na spoločenský dôvod a zmysel jeho existencie. Výsledkom je odtrhnutie 

funkcie akreditácie od potrieb spoločnosti v tomto sektore a, de facto i de iure, tlak na vysoké 

školy, aby pokračovali v posilňovaní svojej akademickej izolácie od externého prostredia, 

zvlášť od trhu práce. Toto konštatovanie podporuje aj existencia kritéria KSP-B11, ktoré 

sleduje „Úroveň všetkých absolventov (od najlepšieho po najslabšieho) vzhľadom na 

štandardné požiadavky kvality vzdelávacieho procesu v príslušnom odbore; súlad úrovne 

vedomostí, schopností a zručností absolventov s profilom absolventa a ich predpokladaným 

spôsobom uplatnenia; uplatnenie absolventov v súlade s predpokladmi.“ Je teda venované 

uplatneniu absolventov. Formulár k tomuto kritériu v bode II.63 „Uplatnenie absolventov“ 
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požaduje: „Uvádza sa analýza súladu získaných vedomostí, schopností a zručností, ktoré sa 

získavajú štúdiom študijného programu s profilom absolventa študijného programu 

a predpokladaným uplatnením absolventa študijného programu. Maximálne 3500 znakov. 

Počas overovania na mieste môže byť pre existujúce študijné programy potrebné k 

predmetom tvoriacim jadro študijného odboru predložiť zadania projektov, seminárnych prác, 

testy a úlohy, ktoré v nich študenti plnili, ich vypracovanie a hodnotenie.“ Takže aplikácia 

tohto kritéria je skôr premárnenou šancou opýtať sa a požadovať doloženie zmysluplnosti 

a potrebnosti príslušných absolventov na trhu práce. Na báze dostupných faktov. V princípe 

skôr podporuje pohľad dovnútra akademického sveta poskytovateľa príslušného študijného 

programu ako relevantnej miery uplatniteľnosti absolventa. 

Kritériá akreditácie študijných programov vysokoškolského vzdelávania ani v ostatných 

častiach nedávajú možnosť doložiť, či aspoň sa vyjadriť ku vzťahu poskytovaného štúdia 

a trhu práce. Hoci v atribútoch také možnosti sú. Atribúty „Obsah študijného programu“, a 

„Požiadavky na absolvovanie štúdia“ sú práve tie, ktoré takú možnosť dávajú dokonca aj pre 

externých partnerov. Aj táto príležitosť podľa autorov zostala skôr nevyužitá a to je tiež jeden 

z dôvodov, prečo naďalej výrazne absentuje vplyv externých partnerov na obsah a kvalitu 

štúdia. Vysoké školy sa totiž stále, napriek vysokej autonómii, prejavujú neautonómne, 

v kontexte svojho „ekosystému“ volia často cestu najmenšieho odporu. Ako dôsledok 

prevládajúcej egalitárskej a paternalistickej politiky štátu (vyjadrenú platnou legislatívou 

a praktikami financovania a akreditácie) necítia ani skutočnú konkurenciu ani potrebu 

angažovať externých partnerov, či potenciálnych zamestnávateľov svojich absolventov do 

tvorby kurikúl. Toto sa všeobecne v sektore považuje za sféru exkluzívne vyhradenú pre 

samotných akademikov. Potreba intervencie cez podporné mechanizmy do tejto oblasti 

prostredníctvom vyššie spomenutého národného projektu CVTI SR však dokumentuje, že 

intenzita problému je pálčivá, samotné vedenie rezortu ju teda vníma a hľadá riešenia – 

zatiaľ v pilotných formách. Samozrejmý je súčasne pocit ohrozenia na strane akademickej 

obce, keďže zmeny kurikula by znamenali potenciálne ohrozenie kontaktnej výučby, ktorá 

v súčasnej situácii jediná dáva „záruky sociálnych istôt“ pedagógov. Tu hľadajme tiež zdroj 

možno prehnaného „ochranárskeho“ prístup ku vysokoškolskému kurikulu. 

4.3 Akademické tituly a vedecké hodnosti 

Docenti a profesori sú v dnešnom spôsobe zabezpečovania kvality vzdelávania kľúčovým 

prvkom, preto sa stalo ich menovanie takým dôležitým, fakticky rozhodujúcim prvkom pri 

organizácii štúdia. Na strane jednej, v záujme zachovania existencie sa vysoké školy pustili 

cestou extenzívneho rozvoja v podobe nekontrolovaného množenia študijných programov a 

s tým spojenou infláciou udeľovania titulov docent a profesor. Na strane druhej, v okamihu, 

keď sa situácia už stala málo prehľadnou a počet študijných programov dosiahol fakticky 

neudržateľnú úroveň viac ako 6000 a stále rástol, lebo, o.i. inflačným tempom narastal i 

počet profesorov, pričom ich úroveň, t.j. kvalita bola často neznáma, zasiahol do tohto 

procesu štát prostredníctvom AK. Využil príležitosť, že právo vysokých škôl udeľovať 

akademické tituly docent a profesor je limitované akreditačným rozhodnutím a začal v rámci 

akreditácie skúmať kvalitu habilitačného konania a konania na menovanie profesorov. Pritom 

dodnes platí, že každá školy mala a má svoje vlastné nároky a podmienky štúdia, štátnych 

skúšok i kritériá na udeľovanie jednotlivých titulov.  

Súčasná, 2. komplexná akreditácia však významným spôsobom zasiahla do akreditácie 

habilitačného konania a konania na vymenovanie profesorov. Pravdepodobne vedená 
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snahou o dôkladnosť a garantovanie aspoň minimálnej kvality habilitačných konaní a konaní 

na menovanie profesorov aplikovala AK aj vo svojich kritériách na akreditáciu týchto 

oprávnení princíp minimálnej prahovej podmienky. Pre jednotlivé študijné odbory boli v rámci 

kritérií80 stanovené tzv. minimálne podmienky81 v podobe kvantifikovaných indikátorov 

vyjadrených minimálnym požadovaným počtom vedeckých prác/výstupov kategórie A pre 

každý študijný odbor zvlášť. Veľmi jednoduché, konkrétne, transparentné, dosiahnuté 

konsenzom s hodnotenými. Na prvý pohľad progresívne rozhodnutie, ktoré však súčasne 

zakladá intenzívne riziká. De iure totiž zavádza rovnocennosť tam, kde by táto z princípu 

nemala existovať. Zavádza rovnocennosť udelených titulov medzi školami, bez ohľadu na ich 

skutočnú kvalitu. 

Až po súčasnú komplexnú akreditáciu boli rozdiely v kvalite nositeľov príslušného 

akademického titulu vypuklé, lebo každá škola bola povinná mať svoje vlastné podmienky 

pre uchádzačov o príslušný titul. Tiež mali charakter minimálnych požiadaviek, ale boli 

originálne a zodpovedali úrovni školy. A medzi školami sa výrazne líšili. Extrémy vznikli aj na 

dolnej hranici požiadaviek. To bol však jeden z prvkov, ktorý umožňoval prirodzenú 

diferenciáciu medzi školami. Tento prvok zostal pre ďalší vývoj nevyužitý a AK svojím 

rozhodnutím o jednotných minimálnych požiadavkách na uchádzačov o akademické tituly 

ovplyvnila potenciál snahy o excelentnosť v rámci interného zabezpečenia kvality a tiež 

priestor autonómnosti akademickej samosprávy. Po tomto rozhodnutí a po tejto komplexnej 

akreditácii bude veľmi zložité, v kontexte miestnych podmienok podľa mnohých takmer 

nemožné, uplatňovať náročnejšie požiadavky na uchádzačov o akademické tituly, ako sú tie, 

ktoré stanovila AK. 

Zdôvodnenie, že sa tak stalo so súhlasom príslušnej akademickej komunity, neobstojí, ak sa 

naň pozrieme z pohľadu podpory excelentných. Akademická komunita je gaussovsky 

diferencovaná, preto bolo nemysliteľné očakávať, že sa prikloní k náročnejším požiadavkám. 

A tí, ktorí podľa tohto štatistického rozdelenia boli nároční a ukazovali ostatným cestu boli 

prakticky zatlačení do úzadia. To, čo je historicky i geograficky globálne známa 

charakteristika (nielen) pre vysokoškolské vzdelávanie a výskum, t.j. existencia aj veľmi 

veľkých rozdielov v úrovni, t.j. kvalite výkonov medzi účastníkmi, bolo rozhodnutím 

o povinnom zjednotení nárokov na uchádzačov o najvyššie akademické tituly na skôr nižšej 

ako vyššej nereflektované, ba negované. Dané rozhodnutie v konečnom dôsledku 

neprospieva kvalite vysokých škôl, ďalej brzdí potrebný rozvoj ich rôznorodosti, a môže 

samozrejme mať vplyv na mnoho rokov dopredu. 

Podobné platí pre akademickú samosprávu. Tá je zákonom zodpovedná za kvalitu školy, 

predovšetkým za kvalitu vzdelávania a výskumu. V kontexte vyššie spomínaného sa ponúka 

otázka: Ako ju má pestovať a podporovať, keď jej bola „z moci úradnej“ odopretá plná 

kontrola nad jedným z kľúčových nástrojov, akým nesporne je udeľovanie akademických 

titulov? Vedecké rady ako priamo zodpovedné orgány sa týmto rozhodnutím  grémiá, ktorých 

jedinou povinnosťou je dbať o dodržiavanie dictum horibilis, „minimálnych“ kritérií 

uchádzačov o akademické tituly. Tam, kde skúsenosť v rozvinutých krajinách a tiež vnútorné 

hodnoty kážu byť náročný, aplikovalo Slovensko nariadenie len minimálnej latky náročnosti. 

                                                
80

 Kritériá používané pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na 
vymenúvanie profesorov. 
81

 Počty publikovaných vedeckých prác alebo výstupov kategórie A v rámci minimálnej podmienky pre kritériá 
vysokej školy, resp. fakulty na získanie titulu profesor pre študijné odboryv jednotlivých oblastiach výskumu 
(KHKV-A3 ich počet sa stanoví špecifický pre príslušný študijný odbor). 
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Je teraz náročnejšie pre orgány školy riadiť kvalitu školy, keď nemajú možnosť plne ovplyvniť 

kvalitu svojich docentov a profesorov. Všetky kritériá vysokých škôl, ktoré sú dnes vyššie ako 

stanovené, tzv. minimálne, sú v praktickom akademickom svete pod tlakom, aby sa 

prispôsobili skôr minimálnej úrovni. 

Prax v oblasti udeľovania akademických titulov a vedeckých hodností však obsahuje aj 

ďalšie paradoxy. Súčasný, už 25 rokov trvajúci stav, nesie výrazné znaky schizofrénie. 

Formálne zákon priznáva vysokým školám právo udeľovať akademické tituly len 

v obmedzenej miere a to absolventom študijných programov, profesijné tituly absolventom 

rigorózneho konania a docentom, byť so štátnym súhlasom v podobe akreditácie t.j. udelenia 

licencie takéto tituly a diplomy k nim vydávať. Preto sú všetky tieto tituly a diplomy, ktoré 

udelenie titulov dokladujú, štátom garantované tituly a diplomy verejné, zákonom chránené 

listiny. Úplná schizofrénia vládne v prípade udeľovania akademického titulu „profesor“. Na 

jednej strane je akademická samospráva, vedecká rada vysokej školy, oprávnená (po 

akreditácii, t.j. po udelení oprávnenia) rozhodovať o vymenovaní profesorov, ale v podobe 

schváleného návrhu je povinná poslať návrhy na vymenovanie svojich profesorov 

prostredníctvom ministra školstva prezidentovi republiky, ktorý je podľa Ústavy SR jediný 

oprávnený menovať profesorov. Naviac, rôzni aktéri vrátane predstaviteľov štátu vstupovali 

do tohto nie celkom jednoznačne popísaného procesu v minulosti s rôznou intenzitou.  

Možným, vo svete obvyklejším riešením, rešpektujúcim postavenie vysokých škôl a 

odstraňujúcim zbytočné trecie plochy, sa zdá anglosaský model autonómie vysokých škôl. 

Tam je táto kompetencia súčasťou historických akademických práv a slobôd82, pričom táto 

nie je obmedzená na udeľovanie pedagogicko-akademických titulov, ale je identická 

s obsadzovaním funkčných miest. Takéto spojenie akademického titulu s pracovnou pozíciou 

znamená delegovanie príslušných kompetencií a osobnej zodpovednosti. To robí celú 

organizáciu štúdia, jeho riadenia a zabezpečenie jeho kvality omnoho jednoduchšími, 

prehľadnejšími a efektívnejšími. 

Zákonom o vysokých školách z r. 2002 sa do organizácie vysokých škôl zaviedol takýto 

v podobe funkčných miest docentov a profesorov. Viedla k tomu potreba zjednodušiť 

neprehľadný a neustále sa rozširujúci počet študijných programov. Týmto sa fakticky dovŕšila 

inštitucionalizácia systému garantov a spolugarantov študijných programov. Pri realizácii t.j. 

stanovení počtu funkčných miest docentov a profesorov, boli vysoké školy a ich fakulty úplne 

autonómne. Tomu sa prispôsobil aj výsledok, pretože až na niekoľko málo výnimiek, počet 

funkčných miest docentov a profesorov zodpovedá počtu docentov a profesorov, fyzických 

osôb, ktorí pôsobili na vysokých školách v období implementácie zákona (2002 – 2005). Tým 

sa de facto petrifikovala štruktúra a kvalifikácia vysokoškolských pedagógov, predovšetkým 

profesorov. Postupom času rastie význam prirodzenej obnovy personálneho obsadenia 

funkčných miest, hoci istá miera inflácie akademických titulov pokračuje aj naďalej. Aj 

s ohľadom na vývoj v oblasti akreditácie oprávnení na udeľovanie akademických titulov je na 

zváženie zmysel duálneho usporiadania, ktoré obsahuje tak akademické tituly podliehajúce 

akreditácii ako aj funkčné miesta obsadzované autonómne vysokými školami a ich fakultami. 

Zavedením trojstupňového vzdelávania prirodzene zanikol systém vedeckých hodností, keď 

vedecká hodnosť „kandidát vied – CSc.“., bola nahradená titulom „Philosophiae doctor – 
                                                
82

 P. Johnson: Nepřátelé společnosti, Dvanáctá kapitola: Bašta snobského akademismu nebo továrna na 

poznání?, v Thomas Hobbes: Leviathan (1651), ROZMLUVY 2000, ISBN: 80-85336-33-2 
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PhD“. Len ako reminiscencia minulosti zostala vedecká hodnosť „doktor vied – DrSc.“, ale 

príslušná komisia pre udeľovanie vedeckých hodností (SKVH) prešla z pôsobnosti 

Slovenskej akadémia vied pod pôsobnosť ministerstva (MŠVVaŠ SR). Táto vedecká 

hodnosť však nenašla miesto vo vysokoškolskej legislatíve a zostala len priestorom na 

individuálnu iniciatívu jednotlivcov. SKVH zároveň pôsobí aj ako kvalifikačný orgán na 

pracovno-právne účely výskumných pracovníkov. 

4.4  Hodnotenie úrovne vedeckej, umeleckej a ostatnej tvorivej 

činnosti 

Končiaca sa komplexná akreditácia sa oproti predchádzajúcej sústredila okolo princípu 

hodnotenia výskumnej špičky fakulty v danom odbore a nie celej masy akademických 

zamestnancov. V kritériách sa tento princíp odráža v kvantifikácii podielu akademických 

zamestnancov, ktorých výkony sa považujú pre akreditáciu za relevantné. Pri kvantifikovaní 

výstupov ide o doloženie výstupov 1/3 akademických zamestnancov, o 10% 

najcitovanejších, niekedy o šestinu, resp. stanovenie najmenšieho doloženého počtu napr. 

15. Zároveň metodika uplatňuje aj princíp proporcionality rozdelenia výskumného výkonu, 

keď používa obmedzujúce pravidlo podľa ktorého je najvyšší možný počet výstupov jedného 

akademického zamestnanca za hodnotené obdobe je 5.  

Z vlastnej vôle, a nad rámec zákona, ktorý pre komplexnú akreditáciu stanovuje ucelené 6 

ročné obdobie, zahrnula AK do podmienok akreditácie vedeckej, umeleckej a ostatnej 

tvorivej činnosti aj podmienku podľa ktorej aspoň 40 % výstupov musí byť z druhej polovice 

hodnoteného obdobia. Príslušné kritériá pritom autorizoval minister školstva.  

Výstupy výskumu sa v rámci komplexnej akreditácie počítali viac ako jedenkrát. Prvýkrát ako 

samostatný atribút výstupov. Druhýkrát v rámci atribútu prostredia. Pre atribút prostredia bol 

do kritérií zahrnutý aj indikátor „kvalita akademických zamestnancov“, ktorý okrem úrovne 

formálnej kvalifikácie jednotlivca (index kvality IKA) zohľadňoval aj index kvality IKB, ktorého 

ukazovateľmi boli najvýznamnejšie diela danej fakulty v danom odbore. Pritom je oprávnený 

predpoklad, že tieto diela boli zahrnuté aj do atribútu výstupov. 

Kvalita výstupov výskumu, umeleckej a ostatnej tvorivej činnosti sa dnes dominantne opiera 

o scientometrické indikátory, ktoré umožňujú pomerne jednoducho a zrozumiteľne 

kvantifikovať výkony aj na kvalifikačnej stupnici. V rámci komplexnej akreditácie boli použité 

tri, pariace medzi najviac používané, Impakt-faktor, H-index a citácie. Miera a vplyv všetkých 

troch indikátorov kvality boli stanovené na základe konsenzu s hodnotenými. Napriek tomu, 

ako bolo spomínané v kapitole 4.2.5, je otázkou, nakoľko toto hodnotenie reflektuje 

excelentnosť a prípadnú možnosť rôznej profilácie na základe cieľov, výkonnosti a 

dosiahnutých výsledkov a či namiesto podpory kvality či priestoru pre zváženie rôznej 

intenzity a poňatie výskumnej činnosti bola v rámci súčasnej komplexnej akreditácii 

podporená skôr aplikácia princípu „nižšej latky“. 

Impakt faktor bol použitý opakovane, ale jeho miera a vplyv boli zmenené. Princíp minimálnej 
prahovej hodnoty bol v tomto prípade citeľný. Pre Impakt faktor nebol použitý žiadny medzinárodný 
benchmark, napr. medián IF v danej skupine vedných odborov, hoci do úvahy sa brali práve 
medzinárodné publikačné výstupy. Nebola však ani snaha definovať priemer, či medián IF pre 
publikácie slovenských autorov, t.j. akýsi „národný“ Impakt faktor. Naopak, Impakt faktor sa 
všeobecne využil na zníženie nárokov na kvalitu medzinárodných výstupov. Pre 1. komplexnú 
akreditáciu totiž platilo, že: väčšina IF ≥ 0.7IFM, max. IF ≥ 0.9IFM , minimum IF ≥ 0,10, maximum IF ≥ 
1,25, priemer IF = 0,37, kde IF je konkrétny Impakt-faktor a IFM je medián Impakt-faktorov časopisov 
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daného odboru. V rámci 2. Komplexnej akreditácie sa toto kritérium zmenilo tak, že skutočne použité 
hodnoty boli výrazne znížené, v niektorých prípadoch násobne (!) nižšie ako v prvom prípade. Tak 
napríklad Pedagogické vedy IF2009≥ 0.7IFM = 0,61,IF2013 = 0,14, čo je 4,35x menšia hodnota ako 
pôvodné kritérium, Právo IF2009 ≥ 0.7IFM = 0,46, IF2013 = 0,14, čo je 3,25x nižšia hodnota, Športové 
vedy IF2009 ≥ 0.7IFM = 1,09, IF2013= 0,10, čo je 10,9x nižšia hodnota!

83
 Inak vlastný rozsah Impakt 

faktora zostal nezmenený keď platí, že minimum IF ≥ 0,10, maximum IF ≥ 1,25. Priemer IF2015 je však 
oproti IF 2009 nižší (0,32 vs. 0,37). Dokonca aj maximum IF = 1,25 pre fyziku a chémiu znamená 
pokles nárokov na kvalitu publikácií v týchto odboroch, pretože namiesto IF ≥ 0,9IFM bol použitý IF = 
1,25 čo je IF = 0,79IFM2013 (fyzika) resp. IF = 0,67IFM2013 (chémia), to predstavuje 1,26 násobné 
(fyzika), resp. 1,5 násobné (chémia) zníženie limitu pre úroveň A. Uvedené svedčí o 
všeobecnom poklese nárokov na kvalitu tak v prípade akreditácie študijných programov ako aj 
výskumných výstupov. Hirschov index patrí medzi indikátory, ktoré charakterizujú úroveň 
publikačných výstupov jednotlivca, keď za ich kvalitu sa považuje taký počet publikácií, ktoré majú 
každá taký počet citácií ako je počet publikácií (h=1 znamená, že autor má jednu publikáciu s jednou 
citáciou, h=100 znamená, že autor má sto publikácií z ktorých každá má aspoň sto citácií). Jeho 
použitie pri komplexnej akreditácii je naplnením predstavy, že čím je na fakulte vyšší počet 
zamestnancov s čím vyšším Hirschovým indexom, tým je kvalita príslušného odboru vyššia. Aj tento 
indikátor kvality publikácií je dnes predmetom dôkladného štúdia a kritiky z hľadiska jeho významu 
ako kvalitatívneho indikátora

84,85,86,87
. Naďalej prebieha intenzívny výskum existujúcich a vývoj nových 

scientometrických indikátorov kvality
88,89,90,91,92

. V rámci komplexnej akreditácie sa h-index objavuje 
pri hodnotení výskumnej, umeleckej a ostatnej tvorivej činnosti v atribúte prostredia medzi tzv. 
indexmi kvality ako index kvality IKD, ktorý bol definovaný ako podiel počtu všetkých akad. 
zamestnancov s h-indexom > hlimit k počtu všetkých akad. zamestnancov. Pritom platí, že „hlimit je 
určený pre účely akreditácie a vzhľadom na situáciu na Slovensku s hodnotou 12“ (fyzika), čo je ad 
hoc stanovená hodnota na základe konsenzu s hodnotenými. Z 25 oblastí výskumu a viac ako 100 
fakúlt použili tento parameter len tri oblasti výskumu (fyzika, chémia, metalurgické a montánne vedy). 

 

Citácie sú ako indikátor použité dvakrát. Prvýkrát ako index kvalita IKC, t.j. ako pomer 

celkového počtu citácií na výstupy akademických zamestnancov fakulty podľa WOS v danej 

oblasti výskumu publikované v danom období, druhýkrát v atribúte ocenenia ako samostatný 

indikátor, ktorý vykazuje celkový počet citácií na 10% najcitovanejších akademických 

zamestnancov fakulty podľa WOS a iných relevantných databáza celé obdobie ich činnosti. 

IKC je fakticky počet citácií na jednu publikáciu za hodnotené obdobie všetkých 

zamestnancov t.j. za odbor u hodnoteného. Z 25 oblastí výskumu a viac ako 100 fakúlt 
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použilo tento parameter len päť oblastí výskumu (9-1-fyzika,11-metalurgické a montánne 

vedy, 12-chémia, 18-lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy a 20-

veterinárne vedy). 

Z údajov v literatúre je zrejmé, že použitie len jediného, či niekoľko málo intuitívne vybraných 

scientometrických indikátorov je pre hodnotenie kvality publikácií nedostatočné, hoci môže 

poskytnúť o nej istý obraz. 

Hlavným nedostatkom scientometrického hodnotenia kvality výskumných výstupov 

v komplexnej akreditácii však nie je malý a subjektívny výber indikátorov kvality. 

Nedostatkom je absencia relevantného t.j. medzinárodného porovnania (benchmark) 

hodnotených výstupov. Veda je medzinárodná, preto iné ako porovnanie lokálnych výstupov 

s aspoň medzinárodným priemerom má len malú výpovednú hodnotu o skutočnej kvalite 

miestneho výskumu. Pritom Akreditačná komisia stanovila fakticky národné benchmarky tak 

pre Impakt faktor ako aj pre Hirschov index konsenzuálne s hodnotenými. Keďže kvalita je, 

podobne ako intelektuálny potenciál, distribuovaná podľa Gaussovej krivky prevážil pri 

kvantifikácii hraničných hodnôt týchto indikátorov slovenský priemer a pravdepodobne aj 

podpriemer. A ten je výrazne vzdialený hoci od ktoréhokoľvek medzinárodného priemeru 

(svet, Európa, susedné krajiny a pod.). Zároveň bolo konsenzuálne dohodnuté, ktoré 

z komisiou vybraných indikátorov budú pre danú oblasť výskumu vôbec použité. Výsledkom 

je, že impakt faktor bol ako jediný použitý univerzálne, citácie boli použité selektívne, najprv 

ako množstvo citácií pre 10% najcitovanejších autorov a potom ako indikátor kvality IKC pre 

všetky citácie všetkých autorov fakulty. IKC však bol použitý len 5-krát. Hirschov index bol 

použitý len trikrát, pravdepodobne ako výraz rozdielnych publikačných zvyklostí v rôznych 

oblastiach vedy, keď 22 ostatných oblastí výskumu sa rozhodlo tento indikátor nepoužiť. 

S ohľadom na konsenzuálnu selektivitu vybraných indikátorov nemohlo byť hodnotenie 

kvality výstupov iné ako len „lokálne“. Slovenskej výskumnej špičke, ktorá napriek všetkému 

ešte existuje, to neublíži, len bude príliš riedená výstupmi, ktorých kvalita ledva zodpovedá 

lokálnym podmienkam. Takéto zriedenie kvality negatívne ovplyvňuje toľko potrebnú 

diferenciáciu vysokých škôl. 

Metodika akreditácie a jej kritériá sa pri všetkom úsilí používať množstvo dobre 

kvantifikovateľných indikátorov neubránili poskytnutiu priestoru istej dávke subjektivity aj 

v tejto časti, ktorá vďaka dnešnému stavu scientometrie umožňuje najobjektívnejšie 

hodnotenie daného sektora (výskumu) v porovnaní s ostatnými (vzdelávanie, riadenia 

a administratíva). Kritériá totiž ustanovujú, že „... Akreditačná komisia rešpektuje rôzne 

zvyklosti a spôsoby formulovania zaužívané v jednotlivých oblastiach, napr. rôznu mieru, s 

akou sa používa na vyjadrenie podmienok kvantifikovanie (napr. „impakt faktor rovnajúci sa 

alebo väčší než 0.4“), kvalifikovanie (napr. výrazmi renomovaný, významný a pod.) alebo ich 

len implicitné chápanie (napr. pri vyjadrení niektorých podmienok pomocou bibliografickej 

kategorizácie), ktoré však treba chápať tak, aby vyjadrovali porovnateľnú úroveň kvality.“ 

„....Významné diela zhodnotí ad hoc a zaradenie do príslušnej kategórie vykoná pracovná 

skupina na základe poskytnutých údajov ....“ 

„....Úroveň infraštruktúry zhodnotí a zaradenie do príslušnej kategórie vykoná pracovná 

skupina na základe poskytnutých údajov a obhliadkou priamo na mieste....“ 
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5 Hodnotenie interných systémov zabezpečenia kvality 

5.1 Prístup k hodnoteniu interných systémov zabezpečenia kvality 

Akreditačnou komisiou stanovené kritériá pre hodnotenie interného systému kvality sú 

dôkladné a podrobné, vo všeobecnosti dobre koncipované. Keďže boli, podobne ako ostatné 

kritériá, pripravené v konsenze s akademickou komunitou najskôr reflektujú prax vysokých 

škôl pri príprave svojich vnútorných systémov pre zabezpečenie kvality, ktoré prevažne 

vychádzajú z ESG a reflektujú súčasnú znalosť obsahu a významu ESG aj zo strany AK. 

Vlastná prax AK pri hodnotení vnútorných systémov zabezpečenia kvality však nebola tak 

dôsledná. Svedčí o tom úplne jednotné a identicky formulované hodnotiace stanovisko 

Akreditačnej komisie v záverečných hodnotiacich správach 22 vysokých škôl, ktoré boli 

doteraz (do 21.9.2015) zverejnené. Toto unifikované stanovisko AK znie: „Na základe 

hodnotenia kritérií KVSK-A1 až KVSK-A6 a kritérií KVSK-B1 až KVSK-B6 Akreditačná 

komisia konštatuje, že Univerzita XY má v súčasnosti vyhovujúci vnútorný systém kvality 

a jeho uplatňovanie je na dostatočnej úrovni.“ Z uvedeného postupu AK je zrejmé, že jej 

členovia, ani členovia pracovných skupín nenašli priestor pre osvojenie si a aplikáciu širšieho 

rámca vedomostí, znalostí a skúseností z oblasti interných systémov zabezpečenia kvality. 

Keďže neprešli ani žiadnym (autorom známym) vzdelávaním či školením v tejto oblasti, 

nemohlo prísť k naplneniu takéhoto predpokladu. Faktom, už spomenutým v tomto texte je, 

že sektor školstva, asi nielen v Európe, je možno posledný, ktorý nemá zavedené a zažité 

interné systémy kvality ako ich poznáme z iných sektorov (priemysel, ostatné služby). 

Neznamená to, že by sa vysoké školy nestarali o svoju kvalitu, ale doteraz používané 

riešenia a systémy (väčšinou mozaika navzájom nesúvisiacich prvkov a/alebo procesov na 

jednotlivých úrovniach) boli a doteraz sú vzdialené od toho, čo poznáme v ostatných 

sektoroch. Trend zavádzania takýchto systémov je pomerne nový, trvá len niekoľko málo 

rokov. Faktom však tiež je, že univerzity s Európe intenzívne pracujú na zostavovaní svojich 

interných systémov kvality. Ako je uvedené ďalej, slovenské vysoké školy sa tiež chopili tejto 

príležitosti. Postup AK v rámci tejto komplexnej akreditácie sa však v tejto oblasti ukazuje 

ako nedostatočný. 

Možno oprávnene pochybovať, že AK využila príležitosť vyhodnotiť súčasný stav v oblasti 

vnútorných systémov pre zabezpečenie kvality v zmysle parametrov stanovených zákonom. 

Ten totiž hovorí, že vnútorný systém kvality školy má byť vypracovaný, zavedený, 

používaný, funkčný a podrobnejšie upravený na podmienky jednotlivých súčastí 

vysokej školy. Hodnotiace správy AK z komplexnej akreditácie uvádzajú, že vysoká škola 

doložila, že má vypracovaný (t.j. zostavený a prerokovaný)a zavedený (t.j. schválený 

a implementovaný) vnútorný systém kvality. Nič však nehovoria o tom, či je takýto systém 

používaný (t.j. doložené údaje za viac rokov) a ako je funkčný (t.j. využívanie údajov zo 

systému pri riadení školy a jeho dopady). Rovnako sa vyjadrenia AK netýkajú skutočnosti, či 

je takýto systém rozpracovaný na podmienky jednotlivých súčastí školy. Ani z iných zdrojov 

nie sú dostupné informácie, že by v súčasnosti ktorákoľvek vysoká škola na Slovensku 

disponovala interným systémom kvality, ktorý by spĺňal uvedené požiadavky zákona. 

V skutočnosti AK ani nemohla uvedené skutočnosti od vysokých škôl požadovať.  

Ako už bolo uvedené, tieto ustanovenia sa do zákona o vysokých školách dostali v období, 

kedy žiadna z nich nemohla pre potreby 2. komplexnej akreditácie doložiť nič, okrem 
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vypracovania, schválenia a formálneho implementovania takéhoto systému. Napriek tomu 

mala a mohla byť 2. komplexná akreditácia využitá v tejto oblasti veľmi zmysluplne.  

Nič nebránilo AK, aby stanovila kritériá, ktoré by od vysokých škôl vyžadovali plnenie tých 

požiadaviek, ktoré určuje zákon. Pri vlastnom hodnotení potom mohla konštatovať dokonca 

aj ich nesplnenie v príslušných častiach, lebo dôvodov na takýto stav bolo a stále je dosť. 

Zároveň, nakoľko to má v popise kompetencií, mohla AK vypracovať odporúčania pre vysoké 

školy a celý systém, vrátane ministerstva a vlády, ako postupovať ďalej. Keďže princíp 

primárnej zodpovednosti vysokej školy za svoju kvalitu nielen že zostal v nových ESG 

zachovaný, ale jeho postavenie sa ešte zosilnilo. Preto mohla a mala AK navrhnúť 

a odporučiť, aby sa hodnotenie týchto systémov stalo základným a určujúcim prvkom 

nasledujúcej 3. komplexnej akreditácie, ktorej obdobie, fakticky prvú tretinu, máme už za 

sebou. Tým by sa získalo hneď niekoľko pozitív.  

Predovšetkým by sa konečne odstránil strategický nedostatok komplexných akreditácií, 

ktorým je ex post a ad hoc určovaná metodika a kritériá. Takto by sa základný princíp 

komplexnej akreditácie stanovil už štyri roky pred jej začiatkom. Druhým pozitívom by bol 

fakt, že vysoké školy by dostali signál, čo ešte majú v tejto oblasti robiť, t.j. prospelo by to ich 

manažmentu. A tretím, celospoločenským prínosom by bol fakt, že takýmto spoločným úsilím 

by aj Slovensko zostalo efektívne zapojené do vývoja EHEA ako rovnocenný partner 

ostatným krajinám. Dokonca aj bez ohľadu na konečný výsledok a úroveň zostavených 

interných systémov kvality. Ide o tak vážnu vec, že stojí za námahu i dostatok času 

a prostriedkov, ktoré sa jej venujú. Namiesto toho AK svojím štandardizovaným výrokom  

utlmila akcent na predmetnú oblasť pre všetky vysoké školy i celý systém. Podľa 

zverejneného stanoviska je Slovensko krajinou, v ktorej všetky vysoké školy majú 

„vyhovujúci vnútorný systém kvality a jeho uplatňovanie je na dostatočnej úrovni.“ Vrátiť 

tento stav uspokojenia do reality bude vzhľadom na doterajšiu váhu komplexnej akreditácie 

veľmi náročné. 

5.2 Výsledky a možné dôsledky hodnotenia 

Akreditačná komisia zverejnila 21.9.2015 hodnotiace materiály 22 vysokých škôl, ktoré 

absolvovali 2.komplexnú akreditáciu. Komisia navrhla 17 z nich ponechať v kategórii 

univerzitných vysokých škôl a 5-tim navrhla zmenu zaradenia z univerzitného na iný typ 

vysokej školy.  

2.komplexná akreditácia nie je ukončená pre všetky vysoké školy, ale už dnes možno 

pozorovať dva dôsledky: 

1. Súčasne platné znenie zákona nedáva ministerstvu školstva a ministrovi osobne inú 

možnosť len vyzvať vysoké školy, ktoré boli navrhnuté na iné ako doterajšie zaradenie, 

aby v zákonom stanovenom termíne odstránili zistené nedostatky a podali o tom správu. 

Tá je následne poskytnutá Akreditačnej komisii na posúdenie, na základe ktorého 

minister vydá rozhodnutie o zaradení dotknutých vysokých škôl. Z metodiky 2. 

komplexnej akreditácie je zrejmé, že dôraz bol položený na úroveň výskumnej, umeleckej 

a ostatnej tvorivej činnosti a kvalitu ich výsledkov. To sú však skutočnosti, ktoré patria 

minulosti a nedajú sa žiadnym spôsobom zmeniť, či „napraviť“. Preto je (napriek 

precedensu z 1.komplexnej akreditácie) ťažké si predstaviť, ako môžu dotknuté vysoké 

školy „napraviť“ napr. publikačnú činnosť svojich doktorandov, ktorá nebola 

v hodnotenom období vykonaná. 
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2. Prevažná väčšina - 17 z 22 doteraz hodnotených vysokých škôl – zostala podľa návrhu 

AK v kategórii univerzitných vysokých škôl. Uvedené znamená, že ani 2. komplexná 

akreditácia nesmeruje k žiaducej inštitucionálnej diferenciácii vysokých škôl.  

Takýto výsledok, založený na lokálnych, či lokálne nastavených medzinárodných 

indikátoroch neprispieva k rozvoju kvality slovenského vysokého školstva a vysokých 

škôl samotných. Takýto výsledok v akademickom prostredí nemotivuje. Nemotivuje ani 

úspešných, ani tzv. neúspešných, ktorí nepreukázali ani tú veľmi nízko nastavenú úroveň 

kvality. V zrkadle akreditácie totiž prakticky niet ani jedných ani druhých, všetci sú stále 

rovnakí. Možnosť preradenia z úrovne univerzity zostáva stále len virtuálna a „úspech“ 

v komplexnej akreditácii je dôvod na spokojnosť a uspokojenie sa podporujúce existujúcu 

zotrvačnosť. S trochou sarkazmu sa totiž môžeme odvolať na tvrdenie, že  všetci, aj tzv. 

neúspešní, majú predsa podľa výsledkov komplexnej akreditácie  dostatočný a fungujúci 

interný systém pre zabezpečenie kvality. Takýto výsledok naďalej skôr konzervuje 

egalizovaný, na rovnostárstve založený systém univerzitných vysokých škôl a ich 

zotrvačný pohyb do budúcnosti. Po oznámení výsledku komplexnej akreditácie 22 

vysokých škôl zavládla v akademickom prostredí všeobecná spokojnosť, problém zvaný 

„kvalita“ sa (pravdepodobne opäť) odložil na ďalšie roky bokom. Indície 

z mimoakademického prostredia, najmä od zamestnávateľov, ale tiež od kohort 

uchádzačov o štúdium, ktoré volia vo vysokom percente štúdium inde ako na Slovensku 

však naznačujú, že týmto problém kvality nebude možné pokladať za doriešený. 

 

6 Účasť študentov a ďalších partnerov a transparentnosť 

Európske normy a štandardy pre zabezpečenie kvality (ESG) tak v pôvodnom ako aj 

v inovovanom znení odkazujú na účasť študentov pri externom zabezpečovaní kvality93,94. 

Interná prax vysokých škôl pozná používanie študentských dotazníkov, hoci ich výsledky nie 

sú využívané systémovo a málokedy presiahnu úroveň pracoviska, či fakulty. Akreditácia na 

Slovensku vôbec nepoužíva študentov ako riadnu súčasť tohto procesu. To je významná 

odchýlka od ESG a slabina akreditácií ako sú tieto vykonávané v SR. Nekorešponduje to 

vôbec s postavením študentov v samospráve vysokých škôl. A je známe, že účasť študentov 

v externých častiach zabezpečovania kvality vysokoškolského štúdia v mnohých európskych 

krajinách je dnes ich riadnou súčasťou. 

Zároveň, ako ukazujú aj výsledky šetrenia názorov v akademickej komunite aj medzi 

predstaviteľmi praxe (pozri 3.2.3), nie sú do hodnotenia kvality zaangažovaní v dostatočnej 

miere ani predstavitelia „sveta práce“ - podnikovej praxe, verejného či neziskového sektora, 

kde je to relevantné. To znižuje komplexnosť a relevantnosť celkového hodnotenia a 

potenciál pre reflexiu problémov a možných prístupov k ich ďalšiemu riešeniu. Aj z tohto 

dôvodu je zapojenie vonkajších partnerov ďalším predpokladaným, hoci možno nie implicitne 

vyjadreným, princípom európskeho prístupu k bezpečnosti kvality vysokoškolského 

vzdelávania. 

V tomto smere sa javia ako cenná inšpirácia prieskumy, ktoré zrealizovalo CVTI SR v rámci 

národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“. Tieto 
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 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher EducationArea, 2010, isbn 952-5539-
05-9 (pdf ) 
94

 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG), Revised ESG 

approved by the Ministerial Conference in Yerevan, on 14-15 May 2015. 
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priniesli na hodnotnej vzorke 15 000 respondentov (absolventov vysokých škôl v rokoch 

2008 až 2014) reflexiu spokojnosti s absolvovaným vysokoškolským vzdelaním aj informácie 

o zaradení na trhu práce, vrátane porovnania v získanom povolaní potrebných a na škole 

vyprofilovaných kompetencií. Obdobné zisťovania u absolventov a študentov sa zdajú byť 

trendom, ktorý by mali slovenské vysoké školy nastúpiť. 

Na rozdiel od neúčasti študentov a ďalších partnerov pri externom zabezpečovaní kvality 

štúdia je transparentnosť akreditačných postupov a výsledkov z pohľadu autorov úplne 

dostatočná. Istú výnimku v inak vysokej miere transparentnosti 2.komplexnej akreditácie je 

neprístupnosť akreditačných dokumentov (spisov) pre odbornú i laickú verejnosť, vrátane 

zamestnancov a študentov príslušnej vysokej školy. Zdroj pre túto skutočnosť a jej 

potenciálne dopady by bolo vhodné v akademickej komunite zvážiť. 

7 Skúsenosti s internou formou zabezpečenia kvality 

vysokých škôl 

Európske normy a štandardy pre zabezpečenie kvality – ESG od začiatku určujú primárnu 

zodpovednosť za kvalitu vysokým školám. Medzi základné princípy pritom zaraďujú o.i. 

schopnosť vysokej školy preukázať svoju kvalitu doma i na medzinárodnej úrovni. 

Skôr uvedené časti z Programového vyhlásenia vlády poukazujú na skutočnosť, že vláda 

ešte nebola pripravená akceptovať tento základný princíp ESG. Formálne bol prijatý záväzok 

splnený tým, že síce nie expresis verbis odvolávkou na ESG, ale de facto áno novelou 

zákona o vysokých školách boli tieto učinené v zmysle ESG primárne zodpovednými za 

svoju kvalitu s tým, že podľa zákona musia mať vypracovaný, zavedený, používaný 

a funkčný interný systém kvality. 

7.1 Vymedzenie prístupu k zabezpečeniu kvality 

Nemožno povedať, že kvalita a starostlivosť o ňu na slovenských vysokých školách chýbajú. 

Sú však poplatné tradíciám a rezistentné voči zmenám. V rámci samosprávneho charakteru 

vysokých škôl boli kompetencie v oblasti zabezpečovania kvality rozdelené vcelku vhodným 

spôsobom. Dekani fakúlt a rektori vysokých škôl sú zodpovední za prípravu návrhov na 

personálne zloženie vedeckých rád. Akademické senáty fakulta vysokých škôl sú 

zodpovedné za prerokovanie a schválenie návrhov na zloženie vedeckých rád fakulta 

vysokých škôl. A vedecké rady, ktorých predsedami sú zo zákona dekani fakúlt a rektori 

vysokých škôl majú priamu zodpovednosť za kvalitu štúdia a vedeckého výskumu na 

fakultách a vysokých školách a musia o nej raz do roka vydať správu. Tým je kruh uzavretý, 

kompetencie v oblasti zabezpečenia kvality rozdelené. Uvedený systém má v sebe o.i. 

imanentne zabudovaný a neodlúčiteľný prvok osobnej zodpovednosti. Tá je daná 

postavením dekana a rektora, ktorí jediní sú oprávnení navrhovať členov vedeckých rád, 

presadzovať navrhované zloženie týchto orgánov v akademických senátoch a viesť tieto 

orgány pri ich činnosti. Z uvedeného vyplýva, že dekani a rektori sú osobne zodpovední za 

stav kvality poskytovaného vzdelávania a výskumu na fakultách a vysokých školách. Majú 

postavenie, všetky kompetencie a zdroje, aby vo svojej pôsobnosti kvalitu výkonu fakulty 

a školy aj naozaj zabezpečili a budovali.  

Súčasný prístup k zabezpečeniu kvality na vysokých školách však možno ilustrovať na 

príklade jedného zo zverejnených systémov kvality (nebudeme v záujme korektnosti citovať 
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autorov), ktorý formuluje: „...Jednou z prekážok zlepšenia súčasnej inštitucionálnej politiky 

vysokých škôl v oblasti kvality vzdelávania na Slovensku je skutočnosť, že Slovensko sa síce 

prihlásilo k európskemu kvalifikačnému rámcu a verejne deklaruje potrebu zvyšovania kvality 

vzdelávania na vysokých školách, avšak chýba jednoznačné a konkrétne určenie 

merateľných výsledkov vzdelávania. Profil absolventa, ktorý je spracovaný pre všetky 

študijné programy ..., charakterizuje všeobecné výsledky vzdelávania. Informačné listy 

predmetov obsahujú ciele vzdelávania, a nie výsledky vzdelávania (learning outcomes). 

Z hodnotenia progresu študentov v rámci postupného získavania vedomostí, schopností a 

zručností v predmetoch a študijnom programe na účely hodnotenia akreditačnou komisiou 

nie sú známe závery. V novele zákona o vysokých školách je zavedená povinnosť 

vypracovať vnútorný systém hodnotenia kvality vzdelávania, ale chýbajú kritériá, podľa 

ktorých sa má systém hodnotenia nastaviť. Každá z vysokých škôl bude teda pristupovať k 

jeho tvorbe podľa vlastných predstáv a podľa stupňa poznania v tejto oblasti bez jednotného 

formulovania výsledkov vzdelávania. V podmienkach Slovenska chýbajú jednoznačné 

pravidlá, kritériá určenia kompetencií študentov podľa dosiahnutých výsledkov vzdelávania v 

príslušnom stupni štúdia študijného programu. Opisy študijných odborov sú postavené na 

vymenovaní vedných odborov, a nie na dosiahnutí kvality vzdelávania a vymedzení 

požadovaných vedomostí, schopností a kompetencií absolventov študijných programov v 

rámci študijného odboru.“ 

Tvrdenia sú čiastočne opodstatnené, nakoľko výsledky vzdelávania (learning outcomes) nie 

sú naozaj príliš dobre definované, zvlášť aj preto, že SR už má stanovený svoj Národný 

kvalifikačný rámec95, hoci nie je známe jeho bežné používanie. Zároveň štúdia obsahuje 

požiadavku na centralizované kritériá pre interné systémy kvality a ich väzbu na akreditácie, 

čo je typický ústup od vlastnej zodpovednosti vysokej školy za svoju kvalitu. Autori štúdie tiež 

dokladujú, že „...Kvalita vysokej školy na národnej úrovni sa hodnotí podľa počtu vedeckých 

statí publikovaných v renomovaných (karentovaných) domácich a zahraničných časopisoch, 

podľa počtu vedeckých a výskumných projektov, počtu vedeckých monografií, ktoré majú 

vysoko teoretický a vedecký základ. Prax však potrebuje odborníkov, ktorí dokážu riešiť 

spoločenské a ekonomické problémy určitého regiónu či podniku. Z hľadiska hodnotenia a 

financovania verejných vysokých škôl sa nezohľadňuje počet projektov alebo dohôd o 

spolupráci s praxou uzatvorených s podnikateľskými subjektmi alebo štátnou správou a 

samosprávou, konferencie či školenia uskutočnené pre prax.“ Spolu s predchádzajúcim 

textom ide o požiadavky, ktoré vychádzajú z úzko lokálneho pohľadu. Autori si ako by menej 

uvedomujú, že aj slovenský trh práce je dnes súčasťou otvoreného priestoru Európskej únie, 

ktorý zaručuje voľný pohyb osôb, kapitálu, tovaru i služieb. 

To vytvára tlak na zodpovednosť vysokých škôl na kvalitu absolventov meranú nie 

miestnymi, ale minimálne európskymi dimenziami, aj keď budú títo pôsobiť len v miestnej, 

slovenskej, časti európskeho trhu práce. Paradoxne sa táto skutočnosť objavuje v ďalšej 

časti už vyššie citovaného textu, ktorá tvrdí: „ ... Príprava kvalitných absolventov pre potreby 

trhu práce v súlade s ESG je prioritou učiteľov, avšak prostredie trhu práce na Slovensku nie 

je pripravené na ich umiestnenie. Absolventi s vysokoškolským vzdelaním sú často 

„prekvalifikovaní“ na súčasné potreby trhu práce na Slovensku, pritom so svojou kvalifikáciou 

nachádzajú pracovné uplatnenie mimo Slovenska a sú úspešní.“ Ide o čisto deklaratívne 

tvrdenie s tým, že podľa autorov nie vysoká škola sa mýli pri organizácii svojho vzdelávania, 

                                                
95

 Národný kvalifikačný rámec Slovenskej republiky a prepojenie na úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre 
celoživotné vzdelávanie. MŠVVaŠ, 2012 
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nie ona spôsobuje svojím absolventom problémy na slovenskej časti európskeho trhu práce, 

kde sú „prekvalifikovaní“, ale chyba je na miestnom trhu práce, ktorý vraj nie je pripravený, 

hoci „európsky“ je. Toto je typické stanovisko slovenskej vysokej školy, ktorá má ambíciu byť 

vysokou školou „univerzitného typu“ t.j. s dominanciou akademického vzdelávania (II. a III. 

stupeň) a masovou produkciou absolventov tohto typu, a pokiaľ majú jej absolventi problém 

s umiestnením sa na miestnom trhu práce, tak je to problém tohto trhu a nie danej vysokej 

školy...  

Naviac prvok hodnotenia procesov, tiež vstupov a výstupov, ktoré by väzbu na trh práce 

a zamestnateľnosť absolventov reflektovali, je v celkovom vonkajšom (a následne aj 

vnútornom)  hodnotení a zabezpečení kvality značne podhodnotený. To je ale samozrejme aj 

dôsledok toho, že ide o aspekty, ktoré nie sú ľahko parametrizované a vyjadrené 

predvolenými indikátormi, prípadne ide o údaje doposiaľ nie celkom systematicky zisťované. 

Verejne dostupné informácie ukazujú, že vysoké školy vykonali v uplynulých rokoch v oblasti 

formálneho zabezpečenia kvality pomerne veľký kus vcelku užitočnej práce. Väčšina z nich 

má dnes aj verejne dostupné materiály o svojom internom systéme pre zabezpečenie kvality 

(pozri internetové stránky vysokých škôl). Ako uvádzajú publikácie zo slovenského prostredia 

venované v súčasnosti uvedenej problematike96: „...možno konštatovať, že problematike 

zabezpečovania kvality realizovaných výchovno-vzdelávacích procesov a poskytovaného 

vzdelania sa venuje pozornosť na všetkých vysokých školách v SR, pričom táto problematika 

je súčasťou viac-menej tých istých základných oficiálnych inštitucionálnych dokumentov. 

Rozdiely sú v miere rozpracovanosti tejto problematiky v príslušných dokumentoch a v úrovni 

implementácie systémov zabezpečovania kvality a strategických zámerov rozvoja kvality do 

praxe. Vysoké školy pritom prioritne vychádzajú z kritérií, ktoré pri hodnotení vysokých škôl 

používa Akreditačná komisia, ktorá je poradným orgánom MŠVVaŠ SR. Nestabilita kritérií, 

podľa ktorých sú vysoké školy posudzované Akreditačnou komisiou, má však dopad na 

formulovanie ich parciálnych stratégií, čo sa väčšinou prejavuje v neuvádzaní konkrétnych 

zámerov vytvárania komplexných systémov zabezpečovania kvality vzdelávania. 

7.2 Vnútorné systémy zabezpečenia kvality ako strategická priorita 

Za hlavný dokument, v ktorom slovenské vysokoškolské inštitúcie deklarujú svoje stratégie 

zabezpečovania kvality možno označiť Dlhodobý zámer rozvoja inštitúcie (vysokej školy). 

Tento dokument v žiadnej zo sledovaných inštitúcií nevychádza explicitne z noriem 

a smerníc na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania 

(ESG), ale odporúčania ESG sú v ňom v určitej miere reflektované v každej inštitúcii (napr. 

snahy o vytváranie jednotných systémov zabezpečovania kvality pre všetky inštitucionálne 

súčasti, budovanie interného sledovania kvality výučby cez hodnotenia študentov a pod.).  

Doterajšia prax a skúsenosti vysokých škôl ukazujú, že medzi vonkajšie faktory negatívne 

pôsobiace na proces implementácie ESG do praxe možno zaradiť: 

- nejednotnosť obsahov dokumentov prijatých bolonským procesom, národnými autoritami, 

akademickou obcou na celoslovenskej úrovni a akademikmi na inštitucionálnej úrovni, 

- absenciu spoločných stratégií a dokumentov prijatých akademickou komunitou a 

miestnou samosprávou, 
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 Hašková A., a kol.: Zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v národnom kontexte Slovenskej 
republiky, UKF, 2013, ISBN 978 ‐ 3 ‐16‐148410‐0 
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- nejednotnú politiku a metodiku zabezpečovania hodnotenia kvality na vysokých školách, 

rozdielne spôsoby a metódy evaluácie (samohodnotenie, CAF, ESG, ISO9001:2008), 

- časté zmeny v uplatňovaných kritériách hodnotenia kvality vysokých škôl, 

- používanie rozdielnych kritérií a ukazovateľov zo strany rôznych inštitúcií pri externom 

hodnotení vysokých škôl, 

- prílišné byrokratické zaťaženie vysokých škôl, 

- nedostatočnú akceptáciu umeleckej činnosti a jej výskumu, 

- často sa meniace nastavenie parametrov metodiky prideľovania verejných financií 

vysokým školám zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

- nutnosť zvažovať regionálne disparity pri implementácii ESG v rámci jednotlivých 

inštitúcií (napr. opodstatnená rozdielnosť hodnotenia uplatniteľnosti absolventov na trhu 

práce v jednotlivých regiónoch), 

- financovanie trvalo udržateľného systému kvality podľa požiadaviek ESG. 

 
Ako najzávažnejšie vnútorné (inštitucionálne) faktory negatívne pôsobiace na proces 

implementácie ESG do praxe boli identifikované nasledujúce skutočnosti: 

- nejednotnosť vnímania predmetnej problematiky zúčastnenými stranami (manažmentom, 

zamestnancami, študentmi), 

- nejednotnosť a prípadná absencia systematickej sústavy organizačných noriem a 

prístupov k zabezpečovaniu kvality na jednotlivých organizačných súčastiach vysokej 

školy, 

- nedôvera v možnosť aplikácie rovnakého postupu hodnotenia v rámci celej inštitúcie 

vzhľadom na odlišnosti a špecifiká jednotlivých fakúlt, katedier, ústavov, študijných 

programov (problém aplikovania rovnakého postupu hodnotenia na celej vysokej škole), 

- nedostatočná komunikácia medzi akademickou obcou a manažmentom vysokej školy, 

- nedostatočná komunikácia v rámci akademickej obce ako aj v rámci manažmentu 

vysokej školy, 

- časová náročnosť vytvárania systémov zabezpečovania kvality a ich implementácie do 

praxe, 

- nízka informovanosť o existencii požiadaviek ESG vrátane absencie jednotných a presne 

špecifikovaných kvantitatívnych ukazovateľov pre napĺňanie tejto stratégie na 

inštitucionálnej úrovni, 

- nedostatočná znalosť noriem a smerníc ESG na nižších úrovniach vysokej školy, 

- rôzna miera pozornosti venovaná zo strany nižších organizačných zložiek (napr. zo 

strany katedier) rozvoju kvality, 

- rôznorodosť prístupov k hodnoteniu výkonov pedagogických zamestnancov v rámci 

jednotlivých organizačných zložiek vysokej školy, 

- odlišný prístup k vytváraniu kultúry kvality v predchádzajúcich obdobiach, 

- rozdielnosť dosiahnutých úrovní v implementácii hodnotenia kvality v rámci jednotlivých 

organizačných zložiek danej vysokej školy, , 

- absencia koordinácie systému hodnotenia kvality, 

- absencia komisie pre kvalitu na úrovni vysokých škôl, 

- systém hodnotenia neumožňujúci uplatňovanie interného benchmarkingu, 

- nízka motivácia jednotlivcov ako aj organizačných jednotiek zapojiť sa do systému 

zabezpečovania kvality, 

- administratívna a finančná záťaž spojená s napĺňaním politiky zabezpečovania kvality, 
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- neefektívne postupy zapájania študentov do merania kvality zo strany univerzity a jej 

súčastí, 

- rozpor medzi deklarovanými požiadavkami študentov na umožnenie ich participácie na 

hodnotení kvality poskytovaného vzdelávania a mierou ich zapojenia do týchto procesov, 

- uplatňovanie účelového hodnotenia zo strany študentov oproti uplatňovaniu požiadavky 

skutočnej kvality vzdelávania spojenej s vyššou náročnosťou štúdia, 

- neochota študentov participovať hlavne opakovane v procese merania kvality na 

univerzite. 

 
Uvedené konštatovania zodpovedajú realite. Takmer všetky vysoké školy majú verejne 

dostupnú, t.j. na internete zverejnenú dokumentáciu svojho vnútorného systému pre 

zabezpečenie kvality. Tieto systémy sú primárne založené na implementácii ESG na 

podmienky vysokej školy. Navzájom sa však líšia metodikou hodnotenia kvality, keď 

najjednoduchšie verzie odkazujú na tradičné postupy študentských dotazníkov 

a hodnotiacich správ pracovísk/katedier, vedeckých rád fakúlt a vedeckej rady vysokej školy 

až po verzie, ktoré metodicky sledujú ustanovenia systému CAF (Common Assesment 

Framework) alebo niektorej, či dokonca viacerých ISO noriem z oblasti manažérstva kvality 

(ISO 9001:2009, ISO 9004, ISO 19011 a pod.) Rozpracovanie je pomerne všeobecné, ale 

v zásade umožňuje vysokej škole sledovať a hodnotiť kvalitu vzdelávania na úrovni vysokej 

školy aj na úrovni jej súčastí. Riadnou súčasťou vnútorného systému zabezpečenia kvality je 

na každej vysokej škole dokument o politike vysokej školy v oblasti kvality – Politika kvality. 

Organizačne má metodiku i hodnotenie t.j. systém zabezpečenia kvality v kompetencii Rada 

pre kvalitu vysokej školy. Typickým faktom týchto systémov je ich schvaľovanie 

a implementácia v období r. 2012 – 2014. Výnimkou sú UMB v Banskej Bystrici a Technická 

univerzita v Košiciach. Ide o školy, ktoré sa problematike manažmentu kvality venujú výrazne 

dlhšie ako ostatné vysoké školy na Slovensku. Tieto dve vysoké školy dnes disponujú aj 

oficiálnymi certifikátmi pre manažérstvo kvality (UMB s certifikátom ISO 9001:2009 vydaný 

autoritou IQ-CZ s.r.o., certifikačný orgán č. 3067 a TUKE ISO 9001:2009 s certifikátom TUV 

SUD Slovakia s.r.o.).  

Uvedený text odbornej publikácie97však poukazuje aj na niektoré omyly a mýty, ktoré sú 

v prostredí slovenských vysokých škôl bežné. Autorom napr. vadí, že vysoké školy majú 

svoje interné systémy kvality rôznorodé, založené nielen na ESG, ale metodicky napr. na 

ISO normách. Rovnako autorom vadí, že tieto systémy nie sú centrálne, na národnej úrovni 

koordinované, vrátane toho, že nemajú centrálne definované a kvantifikované indikátory 

kvality. V niektorých iných publikáciách98 sa objavuje predstava, aby tieto systémy boli 

koordinované a zodpovedali požiadavkám komplexnej akreditácie. Ide o opakujúci sa prejav 

správania sa slovenských vysokých škôl, ktoré len v núdzi pôsobia autonómne, inak sa 

pravidelne a sústavne dožadujú metodických usmernení, dokonca priamych pokynov od 

štátnej autority, hlavne MŠVVaŠ. Preto sú všetky doteraz vypracované vnútorné systémy 

kvality reflexiou ESG, ktoré boli a sú pre vysoké školy jedinou „metodickou“ príručkou. To je 

iste možné označiť za správne, len tá reflexia je zatiaľ príliš mechanická. Chýba v nej väčší 

prejav originality každej vysokej školy. Rovnako za medzeru možno považovať fakt, že 

väčšina systémov kvality vysokých škôl sa sústredila výlučne na oblasť vzdelávania, len 
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niektoré z nich majú vypracovaný aj systém hodnotenia kvality výskumu a len výnimočne sa 

systém kvality zaoberá aj kvalitou administratívy a manažmentu vysokej školy (napr. 

Univerzita Komenského). Je to medzera napriek tomu, že ESG sa venujú len vzdelávaniu, 

ale zákon o vysokých školách je v tomto smere univerzálny a hovorí explicitne, že: „Hlavným 

cieľom vnútorného systému kvality je rozvíjanie významu kvality a jej zabezpečovania pri 

činnostiach vysokej školy a fakulty“.99 Napriek tomu ide o prirodzený jav, keďže celá oblasť 

systémov kvality je na začiatku svojej existencie a potrebuje získať predovšetkým základné 

skúsenosti. V budúcnosti však možno očakávať nielen komplexné pokrytie aspoň hlavných 

procesov vysokej školy takýmto systémom, ale aj jeho inštitucionalizáciu v podobe povinnej 

certifikácie týchto systémov, ktorá nemusí, či skôr nemala by byť priamo naviazaná na 

akreditáciu a jej orgány. 

Vypracované, schválené a implementované systémy kvality sa všetky, tak ako sa očakáva, 

opierajú o dlhodobé zámery rozvoja vysokých škôl. Tie sú tiež väčšinou verejne dostupné. 

Zaujímavé je, že niektoré vysoké školy (napr. Univerzita Komenského) dospeli k poznaniu, 

že je pre nich zaujímavé definovať svoj dlhodobý zámer rozvoja na obdobie dlhšie ako 

predpokladá zákon (5rokov) a predĺžili toto obdobie na 10 rokov.  

S ohľadom na obdobie v ktorom boli systémy kvality vypracované a implementované nebolo 

možné očakávať, že preukážu aj svoje použitie a funkčnosť ako to predpokladá zákon. Prax 

sa doteraz opiera o tradičné postupy, ktorými sú výročné správy vedeckých rád fakúlt 

a vysokých škôl, ktoré sú povinné v zmysle zákona hodnotiť úroveň pedagogickej 

a výskumnej úrovne fakulty a vysokej školy. Keďže vysoké školy deklarovali pripravenosť 

používať svoje systémy kvality a využívať ich funkcie pri zabezpečovaní kvality (aspoň 

vzdelávania), ale aj v rámci manažérskych postupov bude vecou ďalšieho vývoja v akom 

rozsahu a s akými výsledkami sa tak stane. Zatiaľ ešte stále cítiť pochybnosti 

o zmysluplnosti, užitočnosti a potrebnosti takéhoto systému a z toho plynúca politická vôľa 

dekanov a rektorov, prostriedky, fungujúca autonómna organizácia, zaškolení, či 

profesionálne pripravení odborníci a niekde aj príslušné interné smernice a návody. 

Prostredie fakúlt a vysokých škôl stojí pred úlohou osvojiť si takéto systémy ako riadnu 

a štandardnú súčasť svojej existencie pôsobnosti. Je v ich záujme, aby sa prax a výsledky 

zavedených systémov kvality stali kľúčovým bodom budúcej 3. komplexnej akreditácie. 

7.3 Personálne aspekty zabezpečenia kvality 

V oblasti personálnej politiky sa vedecké rady opierajú o tradičné a zavedené inštitúty 

habilitácií docentov a menovania profesorov. Ich ustanovením sa považuje zabezpečenie 

kvality príslušného štúdia za dostatočné na celú dobu ich pôsobenia na danom pracovisku. 

V tejto oblasti boli až do súčasnej komplexnej akreditácie fakulty a vysoké školy úplne 

autonómne. Význam autonómie spočíval v tom, že to boli práve vedecké rady, ktoré určovali 

kritériá habilitácií docentov a inaugurácií profesorov. Napriek tomu, že ide o celoštátne platné 

tituly boli uvedené kritériá pre každú fakultu a/alebo vysokú školu originálne. Preto aj kvalita 

docentov a profesorov bola výrazne rozdielna.  

Zavedením tzv. minimálnych kritérií do tejto oblasti v rámci súčasnej komplexnej akreditácie 

prišli vysoké školy a ich fakulty o túto, fakticky rozhodujúcu časť svojej autonómie. Týmto 

krokom Akreditačnej komisie bola do budúcnosti zásadným spôsobom ovplyvnená kvalita 

najvyšších kvalifikácií na vysokých školách a je obavou autorov, že pôjde  o zmenu k nižším 
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nárokom. Vysoké školy a ich vedecké rady prišli v tejto oblasti o autoritu a nemajú možnosť 

ani motív presadzovať náročnejšie kritériá na habilitácie a inaugurácie ako sú tie tzv. 

minimálne. Pokaľ už v súčasnosti uchádzač o habilitáciu, či inauguráciu spĺňa uvedené 

akreditačné kritériá nemá príslušná vedecká rada možnosť riadne rozhodovať a celé konanie 

sa mení na administratívny úkon. Tie náročnejšie vedecké rady sú dnes vo veľmi ťažkej 

situácii v oblasti zabezpečovania kvality udeľovaných akademických titulov. Pritom ide 

v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania o kľúčový prvok. Lebo 

v každodennej vzdelávacej praxi je jej kvalita zabezpečovaná podľa zákona systémom tzv. 

garantov a spolugarantov, ktorými sú výlučne profesori a docenti vysokých škôl. 

V slovenských podmienkach je to práve garant študijného programu, ktorý je z hľadiska 

kurikula, sústavy predmetov v študijnom programe (počet a druh), personálneho obsadenia, 

foriem vzdelávania a organizácie študijného programu v pozícii suveréna. Nik okrem garanta 

nemá priamy dosah na a do študijného programu. Nik okrem garanta nemá priamy dosah na 

kvalitu poskytovaného vzdelávania a tým na kvalitu jeho absolventa. Takže znižovaním 

nárokov na garantov a spolugarantov priamo znižujeme nároky na kvalitu absolventov.  

7.4 Dopady vnímania roly vysokoškolského štúdia a jeho 

organizácie 

Pôsobnosť vedeckých rád, a to nielen fakultných, v oblasti zabezpečenia kvality vzdelávania 

začína definovaním podmienok prijímacieho konania. To je dlhodobo rastúca slabina 

vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Synergicky totiž proti kvalite na vstupe pôsobí 

viacero faktorov. Aj keď nie všetky naraz a rovnakou intenzitou. Predovšetkým sa štát 

rozhodol masifikovať vysokoškolské vzdelanie a dopriať prístup maximálne možnému počtu 

občanov.  

Jedným z dôvodov bol tlak zo zahraničia vrátane porovnaní a všeobecne stanovených cieľov 

ohľadom podielu vysokoškolsky vzdelanej populácie. Tento pohľad sa ukázal ako 

problematický, pokiaľ berie do úvahy len absolútny podiel vysokoškolsky vzdelaných 

občanov na všetkých občanoch a nie štruktúru vysokoškolských kvalifikácií. Inak povedané, 

bez masového, rôzne profilovaného bakalárskeho stupňa a pri prísnom výbere uchádzačov 

o štúdium, ktoré vždy končilo v druhom stupni nemohol byť ten výsledok iný. Pôvodných 

slovenských 9% populácie s druhým stupňom vysokoškolského vzdelania (pred rokom 

1989)je ešte dnes v EÚ výborný výsledok. 

Zmena organizácie vysokoškolského štúdia na tri stupne bol ďalší zásah do kvality na 

vstupe. S takou organizáciou štúdia neboli žiadne skúsenosti. V kombinácii s doteraz 

prevládajúcou kultúrou tzv. úplného a neúplného vysokoškolského vzdelania to znamenalo 

neúspech bolonského procesu na Slovensku. Tak je situácia dnes často popisovaná. 

Vedecké rady a ostatné orgány fakúlt a škôl rezignovali na kvalitu vlastného štúdia, keď 

odmietli akúkoľvek systémovú zmenu kurikula rešpektujúcu zmenu organizácie štúdia 

v zmysle bolonského procesu a mechanicky rozdelili existujúce kurikulum na 6 + 4 semestre. 

Tým fakticky rezignovali na kvalitu absolventov prvého stupňa vysokoškolského vzdelania 

z hľadiska ich uplatniteľnosti na trhu práce.  

Môžeme sa domnievať, že akademická obec pocítila ako hlavné riziko z organizačnej zmeny 

štúdia predpokladané zmeny v kurikule. To by znamenalo zmenu jeho obsahu, ale tým aj 

personálne zmeny medzi pedagógmi. Toto riziko, riziko ohrozenia sociálnych istôt zjednotilo 

akademickú obec do tej miery, že odmietla a odmieta akékoľvek zmeny kurikula, odmietla a 
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odmieta vplyv externého prostredia a zároveň, hoci s odporom, nechuťou a rozčarovaním 

akceptuje aj nedostatočne pripravených maturantov.  

Tento prístup doviedla akademická obec „do dôkladnosti“ aj tým, že minimalizovala nároky 

pre uchádzačov o druhý stupeň vysokoškolského vzdelania. Stále ešte verejné vysoké školy 

nediferencujú kvalitu medzi absolventmi prvého stupňa a na štúdium v druhom stupni sa 

dostáva aspoň 80% jeho absolventov. Dominantne tých „vlastných“. Bez ohľadu na potreby 

trhu práce, bez ohľadu na uplatniteľnosť absolventov v odbore. Z hľadiska medzinárodného 

porovnávania to znamená nielen, že Slovensko nedokáže dobehnúť vykazovanú vzdelanosť 

obyvateľstva, ako ju pozná dnes už väčšina krajín EÚ, ale keďže príprava kohorty 

vysokoškolských absolventov trvá o dva roky dlhšie, efektívnosť vynaloženia verejných 

zdrojov je neúmerne nízka, keďže druhý stupeň je výrazne nákladnejší a jeho masifikáciou 

sa náklady výrazne zvýšili. 

Formálne sa slovenský systém prispôsobil bolonskému procesu aj tým, že zákon umožňuje 

poskytovať bakalárske vzdelanie v tzv. profesijne orientovaných programoch, t.j. 

v programoch, ktoré majú byť zamerané na prípravu absolventov, ktorí nebudú pokračovať 

v akademickom vzdelávaní, ale budú schopní sa priamo uplatniť na trhu práce. Od začiatku 

takéhoto usporiadania bolo zrejmé, že pôjde o neatraktívne štúdium. V spoločnosti dominuje 

kultúra tzv. úplného a neúplného vysokoškolského vzdelania, ktorej korene sú 

v predchádzajúcich vzdelávacích systémoch používajúcich aj oficiálne takúto terminológiu. 

V spojení s nevhodnou komunikáciou organizačných zmien štúdia pri implementácii 

bolonského procesu, ktorá sa okrem toho sústredila výlučne na administratívnu stránku 

a v spojení s aktívnym odporom akademickej komunity zmeniť v rámci Bologne obsah 

kurikula boli tieto profesijne orientované študijné programy neatraktívne od samého začiatku. 

Relevantný trh práce rovnako nereaguje na ponuku bakalárov a orientuje sa dominantne na 

absolventov druhého stupňa štúdia. Celý neúspech profesijne orientovaných študijných 

programov sa zavŕšil v okamihu, keď sa ich absolventi začali domáhať pokračovania v štúdiu 

na druhom stupni. Nedôsledné interné predpisy vysokých škôl im to aj umožňujú. Napriek 

tomu pokračuje úsilie takéto programy organizovať aj naďalej, hoci je zrejmé, že bez 

zásadnej zmeny v prístupe a orientácii, t.j. bez zásadnej zmeny cieľov a kurikula všetkých 

študijných programov nemá nádej na úspech.  

Ďalším vplyvom na kvalitu na vstupe bola a je výrazná erózia základného a stredného 

školstva ústiaca do prevahy didaktických prístupov nad obsahom učenia a dominancia soft 

odborov nad exaktnými vedami. Takáto zmena prístupov a obsahu znamená doteraz 

klesajúcu kvalitu absolventov stredných škôl. Na vysoké školy stále prichádza (hoci počtom 

klesajúca) masa maturantov, ktorí sú málo alebo dokonca vôbec nepripravení na 

vysokoškolské štúdium. Vedecké rady preto, zas raz v záujme zachovanie púhej existencie 

svojich inštitúcií, všetky rezignovali na kvalitu prijímacieho konania a väčšinou na takéto 

konanie vôbec.  

Ako bolo ukázané vyššie na koncepčnom modeli (viď kapitola 3), rozšírený prístup 

k vysokoškolskému vzdelávaniu nielen vedie k zmene populácie a sociálnych charakteristík 

populácie študentov, ale aj k ich vnímaniu „nároku“ na vysokoškolské vzdelanie. Väčšina 

odborov prijíma už viac rokov všetkých, ktorí podajú prihlášku bez toho, aby skúmala či 

spĺňajú predpoklady na štúdium.  
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V oblasti štúdia starostlivosť vedeckých rád o kvalitu spočíva skôr vo formálnej kontrole 

úplnosti kurikula z hľadiska garancií daných zákonom a jeho organizačnému zabezpečeniu, 

ako v ovplyvňovaní jeho obsahu. To platí tak pre úroveň fakulty ako aj, a najmä, pre úroveň 

vysokej školy. Obsah kurikula je fakticky ponechaný na rozhodovanie na úrovni jednotlivých 

katedier alebo ich skupín. Z hľadiska potrieb trhu práce výrazne absentuje odborná prax 

študentov ako riadna súčasť vzdelávania, ktorá zabezpečuje praktické skúsenosti 

a zručnosti. Ako taká je významným kvalitatívnym prvkom, ktorý určuje mieru kompetentnosti 

a kvalifikovanosti pre výkon povolania na jeho začiatku a tým aj mieru zamestnateľnosti 

daných absolventov. Odborná prax je dobre realizovaná výlučne v medicínsko-

farmaceutických odboroch a dostatočne v pedagogických odboroch (aj keď aj tu už 

prevládajú kritické spätné väzby z trhu práce). Všade inde ide skôr o imitáciu odbornej praxe 

realizovanú väčšinou v umelom prostredí samotných vysokých škôl alebo formálnymi 

akceptáciami krátkodobej (väčšinou nepovinnej) praxe mimo vysokej školy ale súčasne plne 

mimo akejkoľvek kontroly kvality a zamerania praxe vysokou školou.  

7.5 Komunikácia, väzby s vonkajším prostredím a spätná väzba 

Rovnako kontrola a podpora kvality počas štúdia je v rukách výlučne tých, ktorí vzdelávanie 

poskytujú lebo na fakultách a vysokých školách neexistuje organizačná zložka, ktorá by túto 

časť zabezpečovania kvality autonómne organizovala, riadila a vykonávala. Jediným takýmto 

prvkom sú na viacerých fakultách študentské ankety zamerané na kvalitu poskytovaného 

vzdelávania. Práca s nimi je však nesystémová a málo systematická. Slabá je predovšetkým 

spätná väzba výsledkov ku študentom a to aj v situácii, keď anketu organizujú študenti sami. 

V záverečnej etape sú ich partnermi alebo vedúci katedier, alebo dekani fakúlt a tí spravidla 

používajú zistenia zo študentských ankiet výučne na internú potrebu, bez reflexie voči 

študentom. Tí následne pociťujú rozčarovanie a zbytočnosť takýchto ankiet. Benchmarking 

medzi fakultami a školami je plne absentujúci. 

Externí partneri fakúlt a vysokých škôl sa kvalitou kurikula a výsledkom štúdia fakticky 

nevenujú vôbec. Výnimkou však v poslednom čase začínajú byť napríklad priemyselné 

zväzy v prípade technických vysokých škôl. Fakulty a vysoké školy často takýto pohľad 

nezaujíma, ani ho neiniciujú. Mnohé považujú výlučne akademický prístup ku 

vysokoškolskému vzdelávaniu za dostatočnú záruku kvality absolventov a dlhodobo ignorujú 

zmeny a požiadavky na vedomosti, znalosti a praktické zručnosti, ktoré sa na dynamickom 

trhu práce objavujú s čoraz väčšou naliehavosťou. Orientácia kurikula a zabezpečovanie 

kvality vzdelávania z hľadiska potrieb trhu práce a efektívnosti vynakladania zverených 

verejných prostriedkov je neznáma a intuitívne, v záujme ochrany svojich sociálnych istôt aj 

blokovaná charakteristika fungovania vysokoškolských pracovísk. 

Z podstaty jednotlivých študijných odborov sa intenzita uvedených fenoménov mozaikovitého 

zabezpečovania kvality štúdia a jeho absolventov a izolovanosti oči externým vplyvom líši 

a mení. V prípade lekárskych odborov je táto izolovanosť najmenšia. V súčasnosti je ich 

kurikulum globálne definované a rešpektované, pričom je toto striktne zamerané na budúci 

praktický výkon lekára. Väčšiu mieru akademickej izolovanosti možno pozorovať 

u prírodovedno-technicko-inžinierskych odborov, ktoré si len postupne všímajú v istej miere 

externé prostredie, niektoré skôr výskumné, niektoré už viac aj oblasť priemyselných, či 

iných, hoci manažérskych profesií ako priestorov na pôsobenie ich absolventov. Najväčšiu 

izolovanosť kurikula od praktických potrieb spoločnosti možno pozorovať v prípade 

spoločensko-humanitných odborov. 
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V tejto skupine snáď len pedagogické odbory prejavujú istú schopnosť ovplyvňovať 

a spolupracovať s externým prostredím nižšieho školstva a to aj z hľadiska kvality 

pripravovaných učiteľov a ich profesionálneho výkonu.  

Zabezpečenie kvality výsledkov vzdelávania má tiež tradičnú podobu dedičstva po predkoch 

siahajúcu až k Alexandrovi von Humboldt. Táto časť zabezpečenia kvality má klasickú 

podobu štátnych skúšok. Tie sú obsahovo i organizačne plne v rukách poskytovateľov 

vzdelávania. Zvlášť v poslednom období došlo v tejto oblasti opäť k zníženiu nárokov na 

absolventov, predovšetkým na I. stupni. Ak pôvodne bola súčasťou štátnych skúšok 

kombinácia obhajoby bakalárskej práce a skúšky zo širšieho základu, tak v súčasnosti sa aj 

novelou zákona, resp. jeho interpretáciou upúšťa od skúšky a pozornosť sa sústreďuje už len 

na obhajobu bakalárskej práce. Tým je pozornosť venovaná kvalite absolventov opäť 

znížená a posilňuje sa očakávanie, že študent bude pokračovať v ďalšom stupni štúdia.  

Argumentom je tiež skutočnosť, že vo viac rozvinutých krajinách sa testovanie vedomostí 

a znalostí z jedného odboru vykonáva počas štúdia len raz. To je síce pravda, ale ide 

spravidla o krajiny, ktoré majú kvalitu testovania počas štúdia zabezpečovanú externými, od 

poskytovateľa vzdelania nezávislými prvkami (externí examinátori, testy a skúšky mimo 

materskej univerzity a pod.). Upustením od skúšky v závere bakalárskeho štúdia sa stráca 

posledná možnosť záverečnej súbornej kontroly vedomostí a znalostí absolventa na tomto 

stupni štúdia.  

Externé prvky zabezpečenia kvality u nás majú podobu účasti externých (mimofakultných) 

členov vo vedeckých radách fakúlt, vedeckých radách vysokých škôl a v skúšobných 

komisiách pre II. stupeň vzdelávania a oponentov dizertačných prác z externého prostredia 

pri III. stupni vzdelávania. V tomto zastúpení úplne dominujú zástupcovia partnerských fakúlt 

a vysokých škôl. Prispieva to vzájomnej informovanosti o trendoch medzi kolegami z rôznych 

slovenských inštitúcií. Súčasne to však tiež prispieva k izolovanosti akademického prostredia 

vysokých škôl od externého prostredia ostatných zamestnávateľov. Neexistuje žiadne 

spojenie, či vplyv externého neakademického prostredia na testovanie vedomostí, znalostí 

a praktických zručností. Do tohto priestoru nemajú zástupcovia externého prostredia tak 

počas štúdia (priebežné hodnotenie), ako aj v jeho závere prístup. Neexistuje väčšinou ani 

dosah na obsah kurikula. 

Tieto skutočnosti ilustrujú aj vyjadrenia autorov jedného zo systémov kvality, keď o.i. 

konštatujú: „...Primárne zdroje informácií formou štruktúrovaného rozhovoru poskytli 

prorektori (2), prodekani pre pedagogickú činnosť (6), dvaja zástupcovia študentov za 1., 2., 

3. stupeň štúdia (6), referentky študijných oddelení (2), spolu 16 respondentov. Získané 

informácie sa porovnávali s internými dokumentmi, ktoré sa aspoň čiastočne venujú 

zapojeniu externých partnerov do procesu vzdelávania a hodnotenia jeho kvality. Zisťovanie 

spätnej väzby od zamestnávateľov sa robí sporadicky, nie je zavedený systém... Pri tvorbe 

kurikúl študijných odborov neboli zastúpení reprezentanti potenciálnych zamestnávateľov .... 

Názory externých stakeholderov sa zisťujú pri príležitosti konania konferencií, kontaktmi 

s absolventmi a prieskumami uplatnenia absolventov v praxi.100 

Preto stále vo vzťahoch akademickej obce a externého prostredia (všetci zamestnávatelia 

bez rozdielu rezortov) prevládajú nedorozumenia a mýty ústiace do neochoty blízkej 

                                                
100

 Vetráková M.: Systém kvality vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Belianum 2014, ISBN 
978-80-557-0671-9 
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spolupráce a koordinácie, ale aj neochoty prispievať z neverejných zdrojov na vzdelávanie 

a výskum. Prípravou masy len akademicky vzdelaných absolventov poškodzujeme štruktúru 

trhu práce, keď títo nenachádzajú pôsobnosť v odboroch, sú nútení prijať inú prácu, často 

s nízkymi nárokmi na kvalifikáciu, čím vzniká na trhu práce nekalá a nekorektná konkurencia 

ostatným kohortám uchádzačov o prácu. Zvlášť vypuklá je táto situácia v prípade 

absolventov humanitno-spoločenských odborov. Ako tvrdí prieskum101 vzniká nesúlad medzi 

záujmom o štúdium spoločensky a technicky orientovaných odborov a potrebami praxe, čo 

sa prejavuje v tom, že napriek záujmu praxe o absolventov spoločenských odborov pri počte 

týchto absolventov je situácia na Slovensku (rok 2009 a 2010) taká, že len 50,4 % 

absolventov spoločenských odborov – čo je typické aj pre UMB – si nájde zamestnanie 

zodpovedajúce stupňu vzdelania a ostatní si hľadajú uplatnenie v zahraničí alebo prijmú 

prácu v inom odbore či nižšie kvalifikovanú prácu. Podobné skutočnosti potvrdzujú aj ďalšie 

štúdie102.Prieskum realizovaný na CVTI SR v roku 2014 preukázal až alarmujúcu skutočnosť, 

že 46 % respondentov z ročníkov absolventov 2008-2014 nikdy nepracovalo vo 

vyštudovanom odbore a len 61 % týchto respondentov považuje vyštudovaný alebo príbuzný 

odbor vhodný pre prácu, ktorú má.103 

Zameranie výskumu, jeho organizácia, obsah a výsledky sú úplne v rukách jednotlivcov. 

Plánovanie v tejto oblasti na úrovni fakúlt a vysokých škôl fakticky neexistuje. Koordinácia 

výskumu je minimálna, má charakter ad hoc spojenectiev, prevláda skôr pocit 

konkurenčného prostredia. Výskumníci sa riadia podmienkami jednotlivých grantových 

schém a tzv. publikačnými zvyklosťami v danom odbore. Výskum je prevažne orientovaný na 

domáce podmienky, pričom značná časť prostriedkov z verejných zdrojov je venovaná tzv. 

sledovateľskému výskumu.  

Distribúcia kvality výskumu slovenských vysokých škôl zodpovedá prirodzenému 

gaussovskému rozdeleniu104.  

Pritom len dlhodobou koncentráciou intelektuálneho a ostatného potenciálu možno očakávať 

medzinárodne kvalitné výstupy. Zároveň platí, že kvalitný výskum má priamy dopad aj na 

kvalitu absolventov príslušnej vysokej školy. To je tiež dôvod prečo by malo štátu záležať na 

dôslednej diferenciácii vysokých škôl. 
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 Spájame vysoké školy s trhom práce. Bratislava : Inštitút hospodárskej politiky, 2011 
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 Ostrovský I.:VÝVOJ VZDELANOSTI V SR 2008 – 2012 A JEHO DOPAD NA TRH PRÁCE, ARRA, 2013, ISBN 

978-80-89472-17-8 
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 Prieskum Centra vedecko-technických informácií SR, Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja 
vedomostnej spoločnosti, Etapa 1.1.7, 2015 
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 Len dve z univerzít (UK a STU) sú dlhodobo samostatne evidované v tak relevantnej databáze aktuálnych 
výskumných výsledkov akou databáza Essential Scientific Indicators nesporne je. Lebo len tie (spolu s SAV) sa 
dostatočne dlho, t.j. desiatky rokov (viac ako 60) a systematicky venujú výskumu v tých oblastiach, v ktorých sa 
v databáze ESI vyskytujú.  
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8 Zhrnutie a závery: Hodnotenie a riadenie kvality ako 

nevyužitý nástroj podpory diverzifikácie 

 

Z podrobnejšieho popisu v predchádzajúcich kapitolách vyplýva, že národná legislatíva 

formálne celkom dobre, ale v skutočnosti,  s ohľadom na miestne prostredie, len čiastočne, 

akceptuje medzinárodný vývoj v oblasti zabezpečenia kvality na vysokých školách. 

Legislatíva a vláda stále kladú primárny dôraz na externý spôsob zabezpečenia kvality. Ten 

sa snažia prostredníctvom Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády, dostať do stavu 

formálnej úplnosti a administratívnej dôkladnosti. Výsledkom je systém akreditácií, ktorý je 

síce transparentný, ale zložený výlučne z miestnych benchmarkov, bez medzinárodnej 

dimenzie, bez zapojenia študentov, ťažkopádny, veľmi formálny, prebyrokratizovaný a bez 

pozitívneho vplyvu na manažment vysokých škôl. Zároveň platí, že akreditácia je 

orientovaná výlučne do vnútra systému vysokých škôl, podporuje ich izoláciu od externého 

prostredia, sústredí sa výrazne na kvalitu vnímanú prostredníctvom výskumnej činnosti a 

neumožňuje tak ani základné vyhodnotenie spoločenskej potreby poskytovaných študijných 

programov, napr. z hľadiska trhu práce, ani ostatnej efektívnosti vynaložených verejných 

prostriedkov na vzdelávanie.  

Použitú metodiku a jej kritériá možno považovať za konsenzuálne s vysokými školami 

pripravený súbor pravidiel, ktorými sa riadila AK, zvlášť pri hodnotení výskumu. Kritériá a ich 

kvantifikácia kladú pomerne výrazne dôraz na špecifiká oblastí dohodnuté ad hoc, vrátane 

ad hoc stanovených váh jednotlivých atribútov a ich indikátorov. Metodika obsahuje aj prvok 

„peer review“ v podobe subjektívneho posudzovania „na mieste“ s vysokou váhou takéhoto 

posudzovania (minimálne 15 %). Tým sa síce zabezpečila „blízkosť“ pravidiel predstavám 

hodnotených a takáto „ústretovosť“ dáva menej dôvodov na kritiku, ale vzďaľuje metodiku 

a jej kritériá od objektívnosti a kvality.  

Porovnanie s predchádzajúcou komplexnou akreditáciou ukazuje, že práve vďaka takémuto 

konsenzuálnemu prístupu došlo v nedávnom hodnotení v rámci druhej komplexnej 

akreditácie k výraznému, niekoľkonásobnému zníženiu niektorých prahových hodnôt takých 

indikátorov, ako sú impakt faktor, ktorý sa všeobecne považuje za indikátor kvality. To svedčí 

o tom, že aj samotná akreditácia znížila svoju kvalitu i v onom výrazne „akademickom“ 

poňatí. Tento výsledok možno spoľahlivo označiť za nevyhnutný. Lebo je obrazom 

prirodzeného gaussovského rozdelenia kvality vysokých škôl. Preto pri hľadaní konsenzu 

vždy prevládne priemer a nižšia kvalita nad špičkou. Takéto preferovanie miestnych pomerov 

pred ľubovoľnými objektívnymi indikátormi kvality v podobe napr. globálneho, či európskeho 

mediánu vybraných scientometrických indikátorov, devastuje. Ohrozuje predovšetkým 

morálku akademického prostredia, náročné akademické hodnoty a nakoniec i celý systém a 

jeho výsledky.  

Zvlášť problematicky môžeme vnímať štandardizované, formálne unifikované rozhodnutie AK 

o hodnotení interných systémov kvality na jednotlivých vysokých školách. Všetkých 22 

doteraz akreditovaných vysokých škôl dostalo rovnaký výsledok: „Ciele stanovené 

dokumentom o vnútornom systéme zabezpečenia kvality sú reálne a dobre definované. 

Vysoká škola/Univerzita XY si uvedomuje svoje silné a slabé stránky a je schopná 
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kontrolovať kvalitu vzdelávacej a vedeckej práce a prispievať k jej zlepšeniu. Na základe 

hodnotenia kritérií KVSK-A1 až KVSK-A6 a kritérií KVSK-B1 až KVSK-B6 Akreditačná 

komisia konštatuje, že Vysoká škola/Univerzita XZ má v súčasnosti vyhovujúci vnútorný 

systém kvality a jeho uplatňovanie je na dostatočnej úrovni“. To svedčí nielen o nízkej 

miere pripravenosti AK plniť úlohy v tejto oblasti a nevyužití plného potenciálu európskych 

štandardov pre kvalitu vysokoškolského vzdelávania (ESG) z jej strany, ale tento výrok 

predstavuje najhorší možný výsledok komplexnej akreditácie z hľadiska ďalšieho rozvoja. 

Mnohé vysoké školy zrealizovali v poslednej dobe množstvo opatrení na podporu spätnej 

väzby a sledovania kvality svojej činnosti, ide však ale len o dielčie, systémovo nepreviazané 

kroky. Na Slovensku dnes neexistuje vysoká škola, ktorá by plnila ustanovenia zákona 

v časti o internom systéme kvality, lebo ak vysoké školy stihli vypracovať a schváliť, t.j. 

zaviesť svoje interné systémy kvality, žiadna nevie preukázať, že jej interný systém kvality je 

používaný a funkčný. Preto je rozhodnutie AK o tom, že každá z doteraz hodnotených 

vysokých škôl má v súčasnosti vyhovujúci vnútorný systém kvality a jeho uplatňovanie je 

na dostatočnej úrovni, iba formálne a v najlepšom prípade založené na prípadných 

predpokladoch preukázať takýto stupeň systematickosti riadenia  kvality v budúcnosti.  

Vysoké školy sa správajú prirodzene a kráčajú cestou najmenšieho odporu, plniac v rámci 

zabezpečenia vlastnej kvality výlučne externe predpísané úlohy. Akreditácia pôsobí ako 

hrozba, nemotivuje a nepomáha ani jednotlivým školám ani systému vysokých škôl, ani 

spoločnosti ako takej. Kvôli uzavretému, formálnemu a mnohokrát ťažkopádnemu poňatiu 

doteraz neviedla k žiadnej zmene kvality vysokých škôl a nimi poskytovaného vzdelávania, 

ba naopak, svojou metodickou orientáciou a do vnútra lokálneho akademického sveta 

orientovanými kritériami, vrátane vysokej miery subjektivity používanej pri hodnoteniach, 

prispieva k stavu pretrvávajúcej izolácie vysokých škôl od externého prostredia, zvlášť od 

trhu práce a ostatných externých partnerov.  

Legislatívne podmienky a vyplývajúce možnosti postupu neprospievajú ku kvalite vysokých 

škôl, zvlášť tým, že vďaka zákonu je pomerne ľahké eliminovať akékoľvek negatívne závery 

akreditácie. Spolu s nedostatkom politickej vôle, silnej loby a  rozhodnutí, ktoré by viedli 

k diferenciácii vysokých škôl, sa preto doteraz udržal pri živote homogénny systém čoraz 

viac egalizovaných vysokých škôl, v mnohých prípadoch priemernej a nižšej kvality. Pre 

egalitársku a paternalistickú politiku štátu necítia vysoké školy ani konkurenciu ani potrebu 

vnímať a akceptovať potreby spoločnosti v oblasti vysokoškolského vzdelávania, zvlášť 

potreby trhu práce. Štát ešte napomáha takémuto prístupu aj tým, že nepožaduje od 

vysokých škôl a ani sám nevykonáva žiadne hodnotenia efektívnosti a kvality miestneho 

vysokoškolského vzdelávania z hľadiska rozsahu vynakladaných verejných zdrojov v relácii 

k uplatniteľnosti jeho absolventov na trhu práce doma či v zahraničí. To, čo sa verejne 

manifestuje, sú všeobecné konštatácie na úrovni systému ako celku, nie napr. konkrétne 

cost-benefit analýzy, ktoré tieto známe z iných sektorov. 

Hodnotenie a činnosť AK sa stretáva s množstvom problémov a komplikácií. Neprospieva jej 

oficiálne postavenie ako poradného orgánu vlády. Problematické je personálne zloženie 

s výraznou absenciou nezávislých zahraničných odborníkov a zástupcov iných 

zainteresovaných skupín v komisii i jej pracovných skupinách. S ohľadom na výraznú 

prevahu slovenských akademických pracovníkov hrozia možné konflikty osobných záujmov 

pri hodnotení vlastných či konkurenčných vysokých škôl. Rizikom je malý dôraz na 

profesionálnu pripravenosť a podporu členov AK pre výkon takto náročných činností. 

Rovnako tak neprospieva i ad hoc prístup k metodike a kritériám, ktoré v niektorých 
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prípadoch obmedzujú porovnanie v medzinárodnom kontexte, preferujú výskumný, 

akademický pohľad a izolujú vysoké školy od externého prostredia. Svoju rolu v prínose 

komplexných akreditácií ako nosného prvku súčasnej externej časti zabezpečenia kvality 

vysokých škôl hrá aj nedostatočná organizácia, keď sú metodika a kritériá zverejňované 

príliš neskoro na to, aby slúžili na rozvoj kvality na vysokých školách. 

Mnohé z týchto aspektov následne potom komplikujú nielen postavenie AK 

v medzinárodnom prostredí,  vyjadrené výhradami voči plneniu požiadaviek ESG 

a následným obmedzením rozsahu členstva v medzinárodných štruktúrach, koniec koncov 

môžu viesť aj ku konkrétnejším, i keď nie otvorene vyjadreným, ťažkostiam vo vnímaní 

slovenských vysokých škôl, ich kvality a ochoty spolupráce na medzinárodnej úrovni, vrátane 

postavenia študentov a absolventov. 

Vysoké školy potom reagujú v rámci nastavených podmienok, čo môže do určitej miery viesť 

k obmedzenému uplatneniu svojej autonómie, k ďalšiemu tlaku na egalizáciu 

vysokoškolského prostredia na nižšej úrovni kvalitatívnych a výkonových požiadaviek 

a nedostatočne systémovému a formálnemu prístupu k zabezpečeniu kvality. Nie sú vedené 

k nasledovaniu medzinárodného vývoja v oblasti organizácie a riadenia vysokých škôl. 

Príležitosťou pre ďalšiu podporu rozvoja slovenského vysokoškolského systému sa tak javí 

v zmysle predchádzajúceho textu i kapitol revízia prístupu zabezpečeniu jeho kvality. To sa 

týka vyváženej autonómie a zodpovednosti vysokých škôl vrátane postupnej systemizácie 

ich vnútorných systémov kvality, diverzifikácie pohľadov na ich poslanie a výsledky vo 

vzdelávacej aj výskumnej činnosti a následná reflexia vo flexibilnejšom, avšak koherentnom 

prístupe ku komplexnej akreditácii, jej poňatiu, kritériami posudzovaniu otázok patriacich skôr 

do kompetencie jednotlivých vysokých škôl so zohľadnením medzinárodného vývoja a 

kontextu. Posilnenie systematickej účasti rôznych zainteresovaných skupín, predovšetkým 

potom študentov a zamestnávateľov, do vnútorného i vonkajšieho zabezpečenia 

a hodnotenia kvality, je jedným z predpokladov, rovnako ako postupné posilnenie 

medzinárodnej dimenzie takejto činnosti. 

 
 
 

 

 


