
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA 
 SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 Stromová 1,  813 30 Bratislava 1 
 
 

       Bratislava 12. decembra 2007 
č.: CD-2007-16256/50355-5:071 

 
     Rozhodnutie 
 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 131/2002 
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, po vyjadrení Akreditačnej komisie a orgánov reprezentácie vysokých škôl, týmto 
schvaľuje kritériá používané pri vyjadrovaní sa o zaradení vysokej školy. Kritériá tvoria 
prílohy tohto rozhodnutia. 
 

Týmto sa zrušujú Kritériá začlenenia univerzitnej vysokej školy medzi výskumné 
univerzity vydané ministerstvom 8. marca 2006 a Kritériá začlenenia vysokej školy medzi 
univerzitné vysoké školy vydané ministerstvom 8. marca 2006. 
 

Toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť 1. januára 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ján Mikolaj, v.r. 
        podpredseda vlády  

a minister školstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha 1 -  Kritériá začlenenia vysokej školy medzi univerzitné vysoké školy 
Príloha 2 – Kritériá začlenenia vysokej školy medzi vysoké školy, ktoré nie sú začlenené           

       medzi univerzitné vysoké školy a ani medzi odborné vysoké školy 
Príloha 3 – Kritériá začlenenia vysokej školy medzi odborné vysoké školy 

 



Príloha č. 1 k CD-2007-16256/50355-5:071 
 

Kritériá začlenenia vysokej školy medzi univerzitné vysoké školy 
 
(1) Tento dokument obsahuje súbor kritérií, ktoré Akreditačná komisia používa podľa § 84 
ods. 4 písm. e) zákona pri vyjadrovaní sa o začlenení vysokej školy  podľa § 2 ods. 13 zákona 
medzi univerzitné vysoké školy. 

(2) Pre skrátené označenie súboru kritérií obsiahnutých v tomto materiáli sa používa skratka 
KZU (kritériá začlenenia medzi univerzity).  

(3) Pri vyjadrovaní sa o začlenení vysokej školy medzi univerzitné vysoké školy sa hodnotia 
nasledujúce atribúty: 

a) výsledky vysokej školy v oblasti výskumu, 

b) výsledky vysokej školy pri uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa, 

c) podmienky vysokej školy pri uskutočňovaní študijných programov prvého a druhého 
stupňa a ich personálnom zabezpečení. 

(4) Akreditačná komisia posúdi príslušnú vysokú školu. Zistí, v akej miere jej atribúty spĺňajú 
jednotlivé kritériá. Ak vysoká škola spĺňa požadované kritériá na požadovanej úrovni, 
Akreditačná komisia sa vyjadrí o začlenení vysokej školy podľa § 2 ods. 13 a 14, teda 
odporučí jej začlenenie medzi univerzitné vysoké školy. 

(5) Ak vysoká škola alebo fakulta splynula počas hodnoteného obdobia s inou vysokou 
školou alebo fakultou, zohľadňuje sa to rovnako, akoby splynuli na začiatku hodnoteného 
obdobia. 

(6) Pri hodnotení spĺňania kritérií sa berie do úvahy obdobie 6 kalendárnych rokov pred 
rokom, v ktorom vysoká škola predkladá podklady na hodnotenie (ďalej len „hodnotené 
obdobie“). Hodnotia sa len vysoké školy a fakulty, ktoré pôsobia aspoň štyri roky pred rokom, 
v ktorom majú predložiť podklady na komplexnú akreditáciu. Vzhľadom na skutočnosť, že 
miesta funkčných profesorov boli zriadené až od roku 2003, vyhodnocuje sa kritérium KZU-
2, KZU - 5 až od tohto roku. 
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KZU: Kritériá začlenenia vysokej školy medzi univerzitné vysoké školy 
 

Atribút/kritérium Uspokojivé plnenie 
Atribút: Výsledky vysokej školy v oblasti výskumu 
Kritérium KZU-1: Výsledky hodnotenia 
úrovne výskumnej činnosti vysokej školy   

Najmenej 60 % fakúlt vysokej školy dosahuje v nadpolovičnej väčšine oblastí výskumu zodpovedajúcich 
uskutočňovaným študijným programom druhého stupňa a/alebo študijným programom tretieho stupňa 
celkové hodnotenia výskumu podľa § 84 ods. 4 písm. d) zákona najmenej B-. Ak sa na vysokej škole 
uskutočňujú študijné programy druhého stupňa a/alebo študijné programy tretieho stupňa aj na úrovni vysokej 
školy, započítavajú sa, ako keby ich uskutočňovala osobitná fakulta. Ak sa vysoká škola nečlení na fakulty, 
musí spĺňať podmienku uvedenú v tomto kritériu ako celok. 

Kritérium KZU-2: objem financií za 
výskumné granty, projekty, na evidovaný 
prepočítaný počet docentov, profesorov 
a tvorivých výskumných pracovníkov 

Objem financií za hodnotené obdobie predelený súčtom prepočítaného evidenčného počtu profesorov, 
docentov a tvorivých výskumných pracovníkov za jednotlivé kalendárne roky hodnoteného obdobia je 
najmenej 60 000 Sk. V objeme financií sa zohľadňujú príjmy vysokej školy v hodnotenom období zo zdrojov: 
projekty KEGA, projekty VEGA, finančné prostriedky na riešenie výskumných projektov z APVV (APVT) 
a zo štátnych programov výskumu a vývoja, finančné prostriedky z rámcových programov EÚ pre výskum 
a technologický vývoj, finančné prostriedky získané na riešenie výskumných projektov zo zahraničia 
zohľadnené na účely rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.  
V prípade súkromných vysokých škôl, ak im neboli poskytnuté finančné prostriedky na schválený projekt 
v rámci grantových schém KEGA a VEGA, zohľadňuje sa namiesto príjmov z týchto grantových schém suma 
finančných prostriedkov vynaložených súkromnou vysokou školou na riešenie schválených projektov 
v príslušnom roku. 

Atribút: Výsledky vysokej školy pri uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa  
Kritérium KZU-3: Počet absolventov 
doktorandského štúdia 

Najmenej 60 % fakúlt vysokej školy dosahuje v nadpolovičnej väčšine oblastí výskumu zodpovedajúcich 
uskutočňovaným študijným programom tretieho stupňa ročný priemer absolventov doktorandského štúdia 
v príslušných študijných odboroch na obsadené miesto funkčného profesora najmenej 1/31). Ak sa na vysokej 
škole uskutočňujú študijné programy tretieho stupňa aj na úrovni vysokej školy, započítavajú sa ako keby ich 
uskutočňovala osobitná fakulta. Ak sa vysoká škola nečlení na fakulty, musí podmienku uvedenú v tomto 
kritériu spĺňať ako celok. 

Kritérium KZU-4: Výstupy výskumu 
študentov a absolventov doktorandského 
štúdia 

Najmenej 60 % fakúlt vysokej školy dosahuje v nadpolovičnej väčšine oblastí výskumu zodpovedajúcich 
uskutočňovaným študijným programom tretieho stupňa výstupy výskumu doktorandov v dennej forme štúdia 
a v externej forme štúdia, ktorí sú na príslušnej vysokej škole zamestnaní na ustanovený týždenný pracovný 

                                                 
1) Pri výpočte priemeru sa vychádza zo súčtu absolventov a súčtu funkčných miest za všetky študijné odbory patriace k hodnotenej oblasti. 
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čas, v hodnotenom období hodnotené podľa vzorky 25 výstupov a podľa kritérií na hodnotenie atribútu 
výstupov hodnotu najmenej C+. V tomto kritériu sa berú do úvahy len fakulty spĺňajúce podmienku uvedenú v 
KZU-3. Ak sa na vysokej škole uskutočňujú študijné programy tretieho stupňa aj na úrovni vysokej školy, 
započítavajú sa, ako keby ich uskutočňovala osobitná fakulta. Ak sa vysoká škola nečlení na fakulty, musí 
podmienku uvedenú v tomto kritériu spĺňať ako celok. 

Kritérium KZU-5: počet doktorandov 
denného doktorandského štúdia na 
prepočítaný evidenčný počet docentov 
a profesorov (funkčné miesta) 

Počet doktorandov denného doktorandského štúdia a doktorandov v externej forme štúdia, ktorí sú na príslušnej 
vysokej škole zamestnaní na ustanovený týždenný pracovný čas, k 31. októbru  príslušného akademického roka 
na prepočítaný evidenčný počet docentov a profesorov (funkčné miesta) v kalendárnom roku, v ktorom sa tento 
akademický rok začal, v jednotlivých rokoch hodnoteného obdobia je najmenej 1. 

Atribút: podmienky vysokej školy pri uskutočňovaní študijných programov prvého a druhého stupňa a ich personálnom zabezpečení 
Kritérium KZU-6: počet študentov 
v študijných programoch prvého a druhého 
stupňa na prepočítaný evidenčný počet  
vysokoškolských učiteľov 

Počet študentov v študijných programoch prvého a druhého stupňa a v študijných programov podľa § 53 ods. 3 
zákona k 31. októbru príslušného akademického roka na prepočítaný evidenčný počet vysokoškolských 
učiteľov s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa alebo s vedecko-pedagogickým titulom docent, alebo 
s vedecko-pedagogickým titulom profesor v kalendárnom roku, v ktorom sa tento akademický rok začal, je 
v jednotlivých rokoch hodnoteného obdobia najviac 20. Študenti v externej forme štúdia sa zohľadnia 
v celkovom počte študentov s váhou 0,3. 

 



Príloh
 

 

a č. 2 k CD-2007-16256/50355-5:071 

1

Kritériá začlenenia vysokej školy medzi vysoké školy, ktoré nie sú začlenené 
medzi univerzitné vysoké školy a ani medzi odborné vysoké školy 
 
(1) Tento dokument obsahuje súbor kritérií, ktoré Akreditačná komisia používa podľa § 84 
ods. 4 písm. e) zákona pri vyjadrovaní sa o začlenení vysokej školy. 

(2) Pre skrátené označenie súboru kritérií obsiahnutých v tomto dokumente sa používa skratka 
KZV (kritériá začlenenia medzi vysoké školy, ktoré nie sú začlenené medzi univerzitné 
vysoké školy a ani odborné vysoké školy).  

(3) Pri vyjadrovaní sa o začlenení vysokej školy sa hodnotia nasledujúce atribúty: 

a) výsledky vysokej školy v oblasti výskumu, 

b) podmienky vysokej školy pri uskutočňovaní študijných programov prvého a druhého 
stupňa a ich personálnom zabezpečení. 

(4) Akreditačná komisia posúdi príslušnú vysokú školu. Zistí, v akej miere jej atribúty spĺňajú 
jednotlivé kritériá. Podľa výsledku zistenia plnenia kritérií sa Akreditačná komisia vyjadrí 
o začlenení vysokej školy podľa § 2 ods. 13. 

(5) Ak vysoká škola splní kritériá na začlenenie vysokej školy medzi univerzitné vysoké 
školy, Akreditačná komisia odporučí začlenenie vysokej školy podľa kritérií začlenenia 
vysokej školy medzi univerzitné vysoké školy.  

(6) Ak vysoká škola alebo fakulta splynula počas hodnoteného obdobia s inou vysokou 
školou alebo fakultou, zohľadňuje sa to rovnako, akoby splynuli na začiatku hodnoteného 
obdobia. 

(7) Pri hodnotení spĺňania kritérií sa berie do úvahy obdobie 6 kalendárnych rokov pred 
rokom, v ktorom vysoká škola predkladá podklady na hodnotenie (ďalej len „hodnotené 
obdobie“). Hodnotia sa len vysoké školy a fakulty, ktoré pôsobia aspoň štyri roky pred rokom, 
v ktorom majú predložiť podklady na komplexnú akreditáciu. Vzhľadom na skutočnosť, že 
miesta funkčných profesorov boli zriadené až od roku 2003, vyhodnocuje sa kritérium KZV-2 
až od tohto roku. 



 

KZV: Kritériá začlenenia vysokej školy medzi vysokej školy, ktoré nie sú začlenené medzi univerzitné vysoké školy ani medzi odborné 
vysoké školy 
 

Atribút/kritérium Uspokojivé plnenie 
Atribút: Výsledky vysokej školy v oblasti výskumu 
Kritérium KZV-1: Výsledky hodnotenia 
úrovne výskumnej činnosti vysokej školy   

Najmenej 60 % fakúlt vysokej školy dosahuje v nadpolovičnej väčšine oblastí výskumu zodpovedajúcich 
uskutočňovaným študijným programom druhého stupňa a/alebo študijným programom tretieho stupňa 
celkové hodnotenia výskumu podľa § 84 ods. 4 písm. d) zákona najmenej C+. Ak sa na vysokej škole 
uskutočňujú študijné programy druhého stupňa a/alebo študijné programy tretieho stupňa aj na úrovni vysokej 
školy, započítavajú sa ako keby ich uskutočňovala osobitná fakulta. Ak sa vysoká škola nečlení na fakulty, 
musí spĺňať podmienku uvedenú v tomto kritériu ako celok. 

Kritérium KZV-2: objem financií za 
výskumné granty, projekty, na evidovaný 
prepočítaný počet docentov, profesorov 
a tvorivých výskumných pracovníkov 

Objem financií za hodnotené obdobie predelený súčtom prepočítaného evidenčného počtu profesorov, 
docentov a tvorivých výskumných pracovníkov za jednotlivé kalendárne roky hodnoteného obdobia je 
najmenej 40 000 Sk. V objeme financií sa zohľadňujú príjmy vysokej školy v hodnotenom období zo zdrojov: 
projekty KEGA, projekty VEGA, finančné prostriedky na riešenie výskumných projektov z APVV (APVT) 
a zo štátnych programov výskumu a vývoja, finančné prostriedky zo 6. a 7. rámcového programu pre výskum 
a technologický vývoj, finančné prostriedky získané na riešenie výskumných projektov zo zahraničia 
zohľadnené na účely rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. 
V prípade súkromných vysokých škôl, ak im neboli poskytnuté finančné prostriedky na schválený projekt 
v rámci grantových schém KEGA a VEGA, zohľadňuje sa namiesto príjmov z týchto grantových schém suma 
finančných prostriedkov vynaložených súkromnou vysokou školou na riešenie schválených projektov 
v príslušnom roku. 

Atribút: podmienky vysokej školy pri uskutočňovaní študijných programov prvého a druhého stupňa a ich personálnom zabezpečení 
Kritérium KZV-3: počet študentov 
v študijných programoch prvého a druhého 
stupňa na prepočítaný evidenčný počet  
vysokoškolských učiteľov 

Počet študentov v študijných programoch prvého a druhého stupňa a v študijných programov podľa § 53 ods. 3 
zákona k 31. októbru príslušného akademického roka na prepočítaný evidenčný počet vysokoškolských 
učiteľov v kalendárnom roku, v ktorom sa tento akademický rok začal, je v jednotlivých rokoch hodnoteného 
obdobia najviac 25. Študenti v externej forme štúdia sa zohľadnia v celkovom počte študentov s váhou 0,3. 
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Kritériá začlenenia vysokej školy medzi odborné vysoké školy 
(1) Tento dokument obsahuje súbor kritérií, ktoré Akreditačná komisia používa podľa § 84 
ods. 4 písm. e) zákona pri vyjadrovaní sa  o začlenení vysokej školy podľa § 2 ods. 13 zákona 
medzi odborné vysoké školy. 

(2) Pre skrátené označenie súboru kritérií obsiahnutých v tomto dokumente sa používa 
skratka KZO (kritériá začlenenia medzi odborné vysoké školy). 

(3) Pri vyjadrovaní sa o začlenení vysokej školy medzi odborné vysoké školy sa hodnotí 
nasledovný atribút: 

a) úroveň činnosti v oblasti vedy, techniky alebo umenia, ktorá je základom pre 
uskutočňovanie študijných programov a úroveň súladu uskutočňovania študijných 
programov s aktuálnym stavom a rozvojom v oblasti vedy, techniky alebo umenia, 

b) podmienky vysokej školy pri uskutočňovaní študijných programov a ich personálnom 
zabezpečení. 

(4) Akreditačná komisia posúdi príslušnú vysokú školu. Zistí, v akej miere jej atribúty spĺňajú 
kritérium. Ak vysoká škola spĺňa KZO a nespĺňa kritériá začlenenia medzi vysoké školy, 
ktoré nie sú začlenené medzi univerzitné vysoké školy a ani medzi odborné vysoké školy, 
alebo kritériá začlenenia medzi univerzitné vysoké školy, Akreditačná komisia odporučí 
začlenenie vysokej školy medzi odborné vysoké školy podľa § 2 ods. 13 a 15 zákona. 

(5) Pri hodnotení spĺňania kritérií sa berie do úvahy obdobie 6 kalendárnych rokov pred 
rokom, v ktorom vysoká škola predkladá podklady na hodnotenie (ďalej len „hodnotené 
obdobie“). Hodnotia sa len vysoké školy a fakulty, ktoré pôsobia aspoň štyri roky pred 
rokom, v ktorom majú predložiť podklady na komplexnú akreditáciu. 

(6) Ak vysoká škola alebo fakulta splynula počas hodnoteného obdobia s inou vysokou 
školou alebo fakultou, zohľadňuje sa to rovnako, akoby splynuli na začiatku hodnoteného 
obdobia. 

(7) Ak vysoká škola pôsobí ako celok kratšie ako štyri roky, navrhne sa ponechať jej 
doterajšie začlenenie. 

 



 

 

KZO: Kritériá začlenenia vysokej školy medzi odborné vysoké školy 

 

Atribút/kritérium Plnenie postačujúce na začlenenie medzi odborné vysoké školy 

Atribút: Výsledky vysokej školy v oblasti výskumu 
Kritérium KZO-1: Výsledky 
hodnotenia úrovne výskumnej činnosti 
vysokej školy   

Najmenej 50 % fakúlt vysokej školy dosahuje v nadpolovičnej väčšine oblastí výskumu zodpovedajúcich 
uskutočňovaným študijným programom celkové hodnotenia výskumu podľa § 84 ods. 4 písm. d) zákona 
najmenej C-. Ak sa na vysokej škole uskutočňujú študijné programy aj na úrovni vysokej školy, započítavajú sa 
ako keby ich uskutočňovala osobitná fakulta. Ak sa vysoká škola nečlení na fakulty, musí spĺňať podmienku 
uvedenú v tomto kritériu ako celok. 

Kritérium KZO-2: objem financií za 
výskumné granty, projekty, na evidovaný 
prepočítaný počet docentov, profesorov 
a tvorivých výskumných pracovníkov 

Objem financií za hodnotené obdobie predelený súčtom prepočítaného evidenčného počtu profesorov, 
docentov a tvorivých výskumných pracovníkov za jednotlivé kalendárne roky hodnoteného obdobia je 
najmenej 20 000 Sk. V objeme financií sa zohľadňujú príjmy vysokej školy v hodnotenom období zo zdrojov: 
projekty KEGA, projekty VEGA, finančné prostriedky na riešenie výskumných projektov z APVV (APVT) 
a zo štátnych programov výskumu a vývoja, finančné prostriedky z rámcových programov EÚ pre výskum 
a technologický vývoj, finančné prostriedky získané na riešenie výskumných projektov zo zahraničia 
zohľadnené na účely rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu 
V prípade súkromných vysokých škôl, ak im neboli poskytnuté finančné prostriedky na schválený projekt 
v rámci grantových schém KEGA a VEGA, zohľadňuje sa namiesto príjmov z týchto grantových schém suma 
finančných prostriedkov vynaložených súkromnou vysokou školou na riešenie schválených projektov 
v príslušnom roku. 

Atribút: podmienky vysokej školy pri uskutočňovaní študijných programov prvého  stupňa a  jeho personálnom zabezpečení 
Kritérium KZO-3: počet študentov 
v študijných programoch prvého stupňa na 
prepočítaný evidenčný počet  
vysokoškolských učiteľov 

Počet študentov v študijných programoch prvého stupňa k 31. októbru príslušného akademického roka na 
prepočítaný evidenčný počet vysokoškolských učiteľov v kalendárnom roku, v ktorom sa tento akademický rok 
začal, je v jednotlivých rokoch hodnoteného obdobia najviac 30. Študenti v externej forme štúdia sa zohľadnia 
v celkovom počte študentov s váhou 0,3. 
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