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Stanovisko ministerstva k predloženej správe: 
 

Ministerstvo pozitívne vníma, že Akreditačná komisia vypracovala a predložila v predmetnom 

období návrh samostatných kritérií akreditácie profesijne orientovaných bakalárskych študijných 

programov, čím sa vytvárajú predpoklady na diverzifikáciu vysokoškolského štúdia na úrovni 

študijných programov, na čo opakovane poukazuje aj Akreditačná komisia. Rovnako pozitívne 

vnímame konštatovanie Akreditačnej komisie, že v ostatnom období sa výrazne zlepšilo 

materiálno-technické a priestorové zabezpečenie vysokých škôl. 

Akreditačná komisia konštatuje, že niektoré vysoké školy často poskytujú vzdelávanie 

bez náležitej kvality a so slabými väzbami na vedecký výskum. Z pohľadu ministerstva 

existovali v uplynulom období predpoklady na to, aby Akreditačná komisia vykonala konkrétne 

kroky, ktoré zastavia poskytovanie  vzdelávania bez náležitej kvality alebo pomenovala dôvody, 

ktoré bránia Akreditačnej komisii v takomto postupe. Rovnako by sme považovali za vhodnejšie, 

ak by Akreditačná komisia nepaušalizovala vo svojej správe takéto tvrdenia, ale na základe 

svojej činnosti bola konkrétna a navrhla konkrétne opatrenia k zamedzeniu takýchto javov. 

Ministerstvo rovnako pozitívne vníma, že Akreditačná komisia poukazuje na potrebu väčšieho 

dôrazu na rozvoj prenositeľných kompetencií študentov a uvíta konkrétne kroky podporujúce 

zahrnutie takto orientovaných aktivít do študijných programov. Ministerstvo v súčasnosti 

neeviduje návrh zo strany Akreditačnej komisie, ktorý by sprísňoval podmienky na 

pokračovanie/absolvovanie štúdia na druhom stupni, či viedol ku koncentrácii doktorandských 

programov len na pracoviská s excelentnou tvorivou činnosťou. Ministerstvo tak môže len 

konštatovať, že vysoké školy, ktoré majú akreditované študijné programy druhého a tretieho 

stupňa, splnili podmienky akreditácie a nimi poskytované vysokoškolské vzdelanie je z pohľadu 

akreditácie vyhovujúce. 

Slovenská republika si dala za cieľ, aby do roku 2020 40% populácie vo veku 30-34 rokov malo 

vysokoškolské vzdelanie. Viaceré vyspelé štáty sa v súčasnosti zameriavajú na ambicióznejšie 

ciele v tejto oblasti, ako predpoklad pre zabezpečenie ekonomického rastu v budúcnosti vďaka 

vysokokvalifikovaným obyvateľom schopným sa adaptovať na nové technológie a potreby 

ekonomiky. Z pohľadu ministerstva je preto prirodzené, že podiel obyvateľov študujúcich na 

vysokej škole rastie. Je prirodzené, že nárast počtu študentov, zmeny na nižších stupňoch 

vzdelávania, zvyky, správanie a hodnoty súčasnej mladej generácie sa menia, a vysoké školy 

s cieľom zabezpečiť potrebnú úroveň poskytovaného vzdelávania by na to mali reagovať 

zmenami v spôsobe vzdelávania. Rovnako Akreditačná komisia mala priestor sa vo svojich 

postupoch akreditácie zaoberať otázkou, či akreditovaný študijný program je dostatočne 

orientovaný na študenta a jeho rozvoj, či je zabezpečený štandard vysokoškolského vzdelávania 

a súčasne či sú podporované diferencované vzdelávacie cesty, keďže nie je predpoklad, že 

výskumne orientované pracoviská môžu uspokojiť dopyt po vysokoškolskom vzdelaní.  

Akreditačná komisia vo svojej správe zosumarizovala aj svoje stanoviská k niektorým návrhom 

a dokumentom, ktoré boli vypracované v predmetnom období, a ktoré viedli  v roku 2018 
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v súlade s programovým vyhlásením vlády SR a štátnou vzdelávacou politikou k prijatiu zákona 

o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Týmto zákonom sa uskutoční 

inštitucionálna reforma Akreditačnej komisie na samostatnú nezávislú inštitúciu zodpovedajúcu 

za rozvoj kvality vysokoškolského vzdelávania, ktorá bude vo svojej činnosti postupovať 

v súlade so štandardmi a odporúčaniami zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 

v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Z hľadiska udržateľnosti systému 

považujeme za rovnako dôležité podporovať kultúru kvality v každodennom živote vysokých 

škôl, aby otázka kvality, nebola aktuálna len počas akreditácie konkrétnej činnosti, ale 

vychádzalo sa z nej pri každom rozhodnutí vysokej školy. 

 


