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 K predloženej správe má Ministerstvo školstva SR nasledovné stanovisko: 

 

 Ministerstvo školstva SR odporúča vláde SR pozitívne hodnotiť činnosť Akreditačnej 

komisie ako vonkajšieho nezávislého garanta kvality úrovne vysokoškolského vzdelávania 

poskytovaného vysokými školami SR. Ministerstvo školstva SR rešpektuje jej vyjadrenia, 

zohľadňuje ich pri svojom rozhodovaní, nezasahuje do jej činnosti a zasahovanie mu 

neumožňujú ani príslušné všeobecne záväzné právne predpisy. Pozitívne hodnotí aj doterajšiu 

vzájomnú spoluprácu na rozvíjaní a formovaní vysokého školstva v Slovenskej republike, ale 

priebežne upozorňuje členov Akreditačnej komisie na drobné nedostatky v schvaľovacom 

procese.  

 

 Ministerstvo školstva SR vyjadruje stanovisko k niektorým informáciám 

v predloženej správe, ktoré vyplývajú nielen jeho činnosti, ale aj vysokých škôl 

a Akreditačnej komisie: 

 

 K 3.1 Niektoré problémy slovenského vysokého školstva 

Podkritické zdroje. V rámci navyšujúcich sa prostriedkov zo štátneho rozpočtu v rezorte 

školstva sa do budúcnosti počíta s elimináciou nedostatkov a problémov spojených 

s nedostatočnými finančnými zdrojmi tak v oblasti materiálnych, ako aj ľudských zdrojov. To 

je však možné uskutočňovať len postupne v rámci možností a zohľadňovaním potrieb 

všetkých stupňov vzdelávania. Okrem vzrastajúceho objemu finančných prostriedkov  zo 

štátneho rozpočtu sa uvažuje aj s ďalšími zdrojmi financovania, napr. získavanými vlastnými 

aktivitami vysokých škôl. 

Nedostatočné plnenie kritérií. Ako uviedla Akreditačná komisia vo svojej správe o činnosti, 

jedným z najmarkantnejších nedostatkov a problémov vysokých škôl pri napĺňaní kritérií bolo 

kritérium garantovania študijných programov. Ministerstvo školstva sa rozhodlo riešiť 

situáciu s často neprehľadnými personálnymi garanciami tak, že v spolupráci s Akreditačnou 

komisiou a verejnými a súkromnými vysokými školami doplnilo databázu akreditovaných 

študijných programov o údaje garantovania. Tak sa sprehľadnila situácia, ako aj napomohlo 

k väčšiemu uvedomeniu nevyhnutnosti zmien garantov v prípade, že už nie sú spĺňané 

podmienky kladené príslušným kritériom na osoby garantov. Taktiež sa údaje o garantovaní 

študijného programu konkrétnym garantom/garantmi uvádzajú aj v registri zamestnancov 

vysokých škôl, ktorý slúži na evidenciu zamestnancov vysokých škôl, štatistické účely, 

rozpočtové účely, kontrolné účely a potreby Akreditačnej komisie pri plnení úloh. 

Jednoznačne upravené kritériá na garantov sú v návrhu nariadenia vlády Slovenskej 

republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. 

o Akreditačnej komisii, ktorý je v súčasnej dobe v legislatívnom konaní.   

Mimoriadni profesori. V návrhu nariadenia vlády SR je uvedené, že pri posudzovaní 

garantovania, musí garant študijného programu spojeného prvého a druhého stupňa, druhého 

stupňa alebo tretieho stupňa byť riadnym profesorom príslušnej vysokej školy, a tým sa bude 

predchádzať možnému zneužívaniu či nedorozumeniam a problémom týkajúcim sa funkcie 

mimoriadny profesor. V súčasnosti veľa docentov garantuje študijné programy druhého (a 

v niektorých prípadoch aj tretieho) stupňa. 

 

 K 3.4 Odporúčania komisie a ich možné riešenia 

Zahraničné vysoké školy ponúkajúce vysokoškolské vzdelávanie v Slovenskej republike. 

Novela zákona o vysokých školách schválená Národnou radou SR v tomto roku upravuje aj 

túto problematiku, ktorá bola v minulosti veľmi často diskutovávaná a bola pociťovaná 

potreba jej riešenia. Podľa príslušného paragrafu novely zákona, môže požiadať zahraničná 

vysoká škola Ministerstvo školstva SR o udelenie oprávnenia na poskytovanie 
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vysokoškolského vzdelávania na území Slovenskej republiky podľa právnych predpisov štátu 

jej sídla. Tak sa predpokladá v čo najväčšej miere obmedzenie činností spojených 

s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania aj subjektmi, ktoré to v minulosti robili bez 

akéhokoľvek oprávnenia, súhlasu či akreditácie a bez možnej kontroly štátnych inštitúcií. 

Možnosť spoločných študijných programov, dvojitých diplomov a ostatných skutočností s tým 

spojených. Aj touto problematikou sa zaoberá ostatná novela zákona o vysokých školách. 

Vysoká škola môže zabezpečovať študijný program v spolupráci s inými vysokými školami 

vrátane zahraničných vysokých škôl a vysokých škôl z tretích štátov. Študenti prijatí na 

študijný program zabezpečovaný viacerými vysokými školami absolvujú na jednotlivých 

vysokých školách porovnateľnú časť štúdia. Spolupracujúce vysoké školy sa podieľajú na 

tvorení spoločného študijného programu, rozhodovaní o prijímacom konaní a rozhodovaní o 

splnení podmienok na riadne skončenie štúdia. Týmto ustanovením zákona sa otvorila 

možnosť uskutočňovania spoločných študijných programov a ich štúdia pre občanov tak 

Slovenskej republiky ako aj z iných štátov. 

Doterajší priebeh pribúdania nových vysokých škôl.  Považuje sa za vhodné kvantitatívne 

ustáliť sústavu vysokých škôl a zamerať sa na kvalitu poskytovaného vysokoškolského 

vzdelávania.  

Študijné programy, pri ktorých sa právo priznáva s časovým obmedzením na štandardnú 

dĺžku štúdia. Ministerstvo školstva SR upozorňuje v dostatočnom predstihu vysoké školy na 

skončenie platnosti priznaného práva, aby tak pomáhalo predchádzať a zamedzovať 

ťažkostiam, ktoré by mohli pri neriešení vyvstať. Vysoké školy sú o týchto skutočnostiach 

informované a je v ich kompetencii, aby všetky študijné programy, v rámci ktorých majú 

prijatých, či plánujú prijať študentov, boli akreditované a ich platnosť trvala ešte aspoň po 

dobu, ktorá je nevyhnutná na predĺženie a nové priznanie práva a všetkých administratívnych 

činností s tým spojených.  

 

Záverom je možné konštatovať, že úprava veku garantov na 65 rokov veku 

a registrácia žiadostí o akreditáciu študijných programov na Ministerstve školstva SR prispeje 

k predpokladanému vybaveniu žiadostí do 150 dní, čím sa podstatne skrátia lehoty (v 

súčasnosti napríklad aj 2 roky). Pracovné skupiny môže menovať Akreditačná komisia 

v prípade potreby na komplexné akreditácie podľa vlastného harmonogramu.    

 


