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1. Úvod 

lovenské vysoké školstvo ako súčasť európskeho vysokoškolského priestoru bude zvyšovať 
kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania uplatňovaním štandardov a usmernení, 

uplatňovaných v tomto priestore. Zvyšovanie kvality bude postavené na vnútornom systéme 
zabezpečovania kvality každej vysokej školy. Vonkajšie hodnotenie zabezpečovania kvality 
Akreditačnou agentúrou bude založené na transparentnej previerke týchto vnútorných systémov 
a ich výsledkov. Rozhodnutie Akreditačnej agentúry o inštitucionálnej akreditácii poskytne vysokej 
škole väčší priestor na flexibilné vytváranie študijných programov tam, kde spĺňa nároky na kvalitu 
v študijnom odbore. Sústava študijných odborov sa výrazne zjednoduší. Akreditačná agentúra po 
nevyhnutnej inštitucionálnej zmene bude pôsobiť ako súčasť európskeho systému zabezpečovania 
kvality vysokých škôl.  
 Rovnako nevyhnutnou podmienkou kvalitného vysokoškolského vzdelávania sú kvalitní 
vysokoškolskí učitelia. Ich postavenie sa bude systematicky zlepšovať v rámci celospoločenského 
úsilia o zvýšenie atraktívnosti učiteľského povolania. Starostlivosť o kvalifikačný rast a akademickú 
kariéru každého učiteľa sa stane súčasťou systému personálnej práce ako zložky vnútorného 
systému zabezpečovania kvality. Na vysokých školách sa vytvoria predpoklady, aby na nich vo 
väčšom rozsahu pôsobili akademici zo zahraničia, ako aj odborníci z praxe, najmä pri 
zabezpečovaní profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov.  
 Bude sa viac ako doteraz podporovať tvorba týchto programov v spolupráci 
s podnikateľskou sférou, ako aj celková spôsobilosť vysokých škôl reagovať na potreby 
zabezpečenia dostatočnej kapacity kvalifikovanej pracovnej sily na pozície, vyžadujúce 
vysokoškolské vzdelanie.  
 Strategicky sa tiež bude podporovať diverzifikácia vysokého školstva cestou profilácie 
vysokých škôl na základe ich poslania, a takisto aj vnútorná diverzifikácia poskytovaním nielen 
akademicky, ale aj profesijne orientovaných programov na jednej škole. Poslaniu vysokej školy 
bude prispôsobený spôsob hodnotenia kvality i systém financovania.  
 Veľmi dôležité pre skvalitnenie fungovania slovenského vysokého školstva je jeho otvorenie 
smerom k zahraničiu. Internacionalizácia vysokého školstva prinesie zvýšenie obojstrannej 
mobility študentov a učiteľov, odstránenie prekážok pre dlhodobejšie pôsobenie zahraničných 
odborníkov na našich vysokých školách aj zvýšenie počtu zahraničných študentov.  
  Dostupnosť vysokoškolského vzdelávania je určená jednak dostatočnou kapacitou 
vysokých škôl, jednak odstránením bariér pre prístup znevýhodnených skupín k vysokoškolskému 
vzdelávaniu, ktoré sú dané ich ekonomickou situáciou a v jednotlivých prípadoch  aj špeciálnymi 
potrebami (napríklad zdravotne postihnutých). Dostupnosť je možné zvýšiť taktiež inými formami 
štúdia (dištančného, napr. on-line), ale so zásadnou požiadavkou na rovnakú kvalitu ako pri 
absolventoch denného štúdia. 
 

2. Súčasný stav a jeho problémy 
 

6-2.1 Systém kvality 
Kvalita vysokoškolského vzdelávania je ústredným problémom, ktorý treba riešiť. A to aj napriek 
tomu, že doposiaľ neexistuje žiadna systematická analýza, ktorá by autoritatívne odpovedala na 
otázku, aké kvalitné (či nekvalitné) sú naše vysoké školy.1 Všeobecná verejná mienka o ich 

                                                      
1
 Za ukazovatele kvality mnohí považujú umiestnenie v medzinárodných rebríčkoch vysokých škôl, resp. domácich 

rebríčkoch fakúlt, ktoré zostavuje ARRA, iní uplatnenie absolventov na trhu práce či počty doktorandov, výskumných 
projektov, prestížnych publikácií atď. Ide však o parciálne ukazovatele, ktoré jednotlivo nemožno absolutizovať. 
(K tomu pozri napr. analýzu Čo skutočne merajú  medzinárodné  rebríčky vysokých škôl. IVP MŠVVŠ SR, 2015.) 
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súčasnom stave, formovaná do značnej miery mediálnym obrazom, je prirodzene kontroverzná a 
nemá dostatočnú výpovednú hodnotu.2  
 Kvalitu vysokoškolského vzdelávania treba riešiť komplexne, pretože je podmienená 
viacerými faktormi. Ak sa má hodnotiť podľa kvality na výstupoch (absolventi, výsledky tvorivej 
činnosti, akademické služieb pre rozvoj spoločnosti), je zrejmé, že závisí od už faktorov na 
vstupoch (uchádzači o štúdium a ich motivácia, učitelia, výška a štruktúra investícií, materiálne 
a technické podmienky), ale takisto od procesov a štruktúr, aké sa realizujú v činnostiach vysokých 
škôl (výučba, výskum, riadenie). Celkový rámec kvality determinujú aj legislatívne podmienky, 
predovšetkým zákon o vysokých školách a naň nadväzujúce predpisy, ktoré boli v ostatných 
desaťročiach predmetom takmer permanentných korekcií. Ďalším závažným determinantom je 
absencia vízie a koncepcie rozvoja. Dlhodobo centralizované rozhodovanie o obsahu vzdelávania a 
znevýhodňovanie tvorby nových študijných programov je brzdou, ktorej viditeľným prejavom je 
napr. narastajúci nesúlad vzdelávania a potrieb praxe. Nezanedbateľným faktorom kvality sú širšie 
spoločenské faktory, napr. tradičná kultúrna skepsa a kríza dôvery voči celej akademickej sfére. V 
dôsledku toho v súčasnosti chýba stabilné pozitívne vnútorné i vonkajšie prostredie, ako aj 
funkčný akademický systém, ktorý by zabezpečoval žiaducu kvalitu.  

Za ostatných 25 rokov sa utváranie kvality na našich vysokých školách koncentrovalo do 
akreditačného procesu, ktorý má podľa zákona o vysokých školách č. 133/2002 dve základné 
podoby: a) akreditáciu jednotlivých študijných programov, b) komplexnú akreditáciu činností 
vysokej školy. Cestou akreditácie sa centralizovane rozhoduje o vysokoškolskom vzdelávaní.  

Tvorba jednotlivých študijných programov je v síce kompetencii vysokej školy, resp. jej 
fakulty, keď návrh študijného programu je prerokúvaný v akademickom senáte vysokej 
školy/fakulty a následne schvaľovaný vo vedeckej rade. Podmienkou uskutočňovania každého 
študijného programu je však jeho akreditácia, ktorú vykonáva na základe žiadosti vysokej školy 
Akreditačná komisia. Bez formálneho súhlasu a dohľadu Akreditačnej komisie nemôže žiadna 
vysoká škola, ktorá legitímne existuje zo zákona, vykonať žiadny samostatný krok. Principiálnym 
problémom tohto spôsobu akreditácie študijných programov je ich skutočná realizácia. Skutočné 
zabezpečenie a obsah študijného programu sa z rôznych dôvodov časom odlišuje od podkladov, 
ktoré boli Akreditačnej komisii predložené. 

Komplexná akreditácia všetkých činností vysokých škôl je „mega-proces“, okolo ktorého sa 
v dvoch 6-ročných cykloch (2002-2007, 2008-2013) koncentroval celý vysokoškolský život, pretože 
v ňom išlo o obhajobu vlastnej existencie. Tu sa ukázali ako problematické všetky kľúčové zložky: 
kritériá a ich transparentnosť, samotná realizácia a jej komplikovanosť, ale hlavne celkový efekt 
a výsledky. Ak bolo cieľom komplexnej akreditácie preveriť spôsobilosť vysokých škôl na 
vykonávanie ich činností a potvrdiť či nepotvrdiť im ju na ďalších 6 rokov, tak zmyslom malo byť 
začlenenie každej vysokej školy do jednej zo zákonom určených kategórií (univerzitná 
a neuniverzitná, resp. odborná). Výsledkom 1. cyklu komplexnej akreditácie síce bolo, že z 20 
verejných bolo do univerzitnej kategórie začlenených len 6 škôl, avšak v následnom procese 
odvolania získali tento status všetky. Preto ministerstvo v rokoch 2010 a 2011 prehodnotilo 
koncept formálneho začleňovania vysokých škôl a vyhodnotilo ho ako neopodstatnený.3 Avšak 
v zákone aj po jeho novelizácii v roku 2013 zostali kategórie „univerzitná“ a „odborná vysoká 

                                                      
2
 Ako argument o „nekvalite“ našich vysokých škôl sa tiež používa štatistika o „exode“ našich študentov do zahraničia, 

najmä do Českej republiky: kým v roku 2000 študovalo na českých vysokých školách 3680 študentov, v roku 2016 to 
bolo 22 200 študentov (http://www.ceskovdatech.cz/clanek/60-studenti-nove-generace-br-kdo-navstevuje-ceske 
vysoke-skoly-a-co-chce-od-sveho-budouciho-zamestnani/#article-content). Príčiny a súvislosti tejto mobility sú však 
takisto komplexnejšie a treba ich analyzovať. (K tomu pozri napr. Bahna, M.: Study choices and returns of  
international students: On the role of cultural and economic capital of the family. Popul Space Place. 2017:e2082. 
https:// doi.org/10.1002/psp.2082.) 
3
 Správa o stave školstva na Slovensku a o systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja  (Čaplovičova 

správa). MŠVVŠ SR, 2013.  

http://www.ceskovdatech.cz/clanek/60-studenti-nove-generace-br-kdo-navstevuje-ceskevysoke-skoly-a-co-chce-od-sveho-budouciho-zamestnani/#article-content
http://www.ceskovdatech.cz/clanek/60-studenti-nove-generace-br-kdo-navstevuje-ceskevysoke-skoly-a-co-chce-od-sveho-budouciho-zamestnani/#article-content
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škola“, ba dokonca sa objavila „tretia“ kategória „nezačlenenia“. Výsledkom 2. cyklu komplexnej 
akreditácie bolo v roku 2015 začlenenie 14 škôl medzi univerzitné na základe splnenia kritérií a 6 
škôl do „tretej“ kategórie na základe ich nesplnenia. Takže celá táto akreditačná „hra na kvalitu“ 
zostala vo formálnej, deklaratívnej a prakticky neúčinnej rovine. Neposkytla adekvátny obraz o 
kvalite zabezpečovania vysokoškolského vzdelávania. Výsledná správa Akreditačnej komisie je 
konštatačná a neobsahuje odporúčania na zlepšenie vysokej školy. Komplexnú akreditáciu 
diskvalifikovala aj skutočnosť, že Akreditačná komisia pracovala v niektorých prípadoch s chybnými 
údajmi, ktoré mohli mať zásadný vplyv na výsledky. 

Aj bez ďalších detailných analýz možno konštatovať, že komplexná akreditácia sa napriek 
obrovskému množstvu práce (vykonanej predovšetkým zo strany Akreditačnej komisie), nestala 
efektívnym nástrojom skvalitňovania vysokoškolského vzdelávania, ani nástrojom diferenciácie 
vysokých škôl na základe ich kvality, čomu mala zodpovedať aj diferenciácia v ich financovaní. 
Ukázala sa problematickosť samotného konceptu akreditácie, ktorý sa miešal s konceptom 
evaluácie, ako aj mimoriadna administratívna náročnosť a nepružnosť akreditačného procesu 
v oboch jeho podobách. Napriek všetkému dobre mienenému úsiliu Akreditačnej komisie,  
praktické pokusy o korekciu a vylepšovanie tohto konceptu viedli k väčšinou k ďalším 
komplikáciám a nárastu časových a personálnych nákladov na úkor efektívnosti. Napríklad  
materiály, predkladané vysokými školami, boli rozsiahle a ich dôsledné preštudovanie a overenie 
skutočností návštevou vysokej školy zo strany Akreditačnej komisie nereálne. Osobitným 
problémom boli kritériá, podľa ktorých postupovala Akreditačná komisia. V nich mali privilegované 
postavenie garanti, ale ani kritériá (KZU 1, KZU 2, KZU 3), na základe ktorých zostalo 6 škôl 
nezaradených, neboli zvolené najšťastnejšie. Ďalším problémom je skutočný vplyv akreditácie na 
kvalitu vysokoškolského vzdelávania, o čom doposiaľ neexistuje žiadna vecná analýza. Otvorenou 
zostáva aj otázka, akú kvalitu má spätná väzba, poskytovaná vysokým školám o tom, či ich 
vnútorné procesy zabezpečujú požadovanú kvalitu vzdelávania.  
 Preto novela zákona z roku 2013 sledovala posilnenie zodpovednosti vysokej školy za 
zabezpečenie kvality. V súlade s Európskymi štandardmi a odporúčaniami  priniesla  povinnosť mať 
vypracovaný, zavedený a používaný funkčný vnútorný systém kvality, ktorý sa stal predmetom 
overovania Akreditačnou komisiou v rámci ostatnej komplexnej akreditácie. Podmienenie 
akreditácie zostavením a overovaním vnútorných systémov zabezpečenia kvality predstavuje 
zásadnú zmenu celkového pohľadu na akreditačný proces. 
 Závažným problémom je, že procesy, ktoré Akreditačná komisia uplatňuje pri svojej 
činnosti, nezodpovedajú Európskym štandardom a usmerneniam,  čo bolo potvrdené 
medzinárodným auditom Akreditačnej komisie, ktorý uskutočnila Európska asociácia na 
zabezpečovanie kvality (ENQA) v roku 2012. Akreditačná komisia v hodnotení celkovo neuspela. 
Dôvodom neboli informácie o nedostatku finančných prostriedkov či formálne potvrdzovanie 
rozhodnutí Akreditačnej komisie ministrom školstva. Akreditačná komisia vyhovela 7 hodnoteným 
kritériám v plnej miere, 4 kritériám v podstatnej miere a 6 kritériám čiastočne (vhodnosť procesov, 
vlastné systémové analýzy, personálne a finančné zdroje, nezávislosť, postupy na zabezpečenie 
vlastnej zodpovednosti, konzistentnosť rozhodovacích procesov a angažovanosť v medzinárodných 
organizáciách). Na základe hodnotiacej správy Rada ENQA rozhodla, že Akreditačná komisia 
nezískala plnohodnotné členstvo v ENQA.   

V rokoch 2005 až 2008 uskutočnila Európska asociácia univerzít (EUA) z iniciatívy Slovenskej 
rektorskej konferencie (SRK) a Ministerstva školstva hodnotenie slovenských vysokých škôl. 
Súčasťou procesu bolo aj hodnotenie vysokoškolského systému a výskumnej kapacity na národnej 
úrovni vrátane návrhov a odporúčaní na zlepšenie. Výsledky hodnotenia sa nepremietli do 
žiadnych konkrétnych systémových opatrení na národnej úrovni. Slovensko si tak neplní svoje 
záväzky v oblasti harmonizácie a zabezpečenia kvality vzdelávania v Európskom systéme 
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vysokoškolského vzdelávania, zakotvené v Bolonskej deklarácii,  čoho dôsledkom môže byť aj 
ohrozenie všeobecného uznávania vzdelania a titulov, udeľovaných slovenskými vysokými školami. 
 
6-2.2 Vysokoškolskí učitelia   
Rozhodujúcim faktorom kvality nie sú systémy, ale ľudia. Kvalita vysokoškolského učiteľa je 
determinovaná v zásade trojako: 1. kvalifikáciou (odbornosťou), 2. tvorivosťou (schopnosťami, 
zručnosťami), 3. motiváciou (vnútorným záujmom a vonkajším uznaním). V tejto oblasti, ktorá 
zahŕňa ľudské zdroje (ľudský kapitál a potenciál), personálnu politiku (personálny manažment), 
mzdovú politiku a zamestnanosť, akademickú kariéru a podmienky akademickej práce, majú 
kvalitné svetové univerzity vypracované dlhodobé stratégie a systémy starostlivosti o svojich 
pracovníkov (tenure, sabatical).  

Na verejných vysokých školách bol v roku 20154 prepočítaný počet 9 849 vysokoškolských 
učiteľov, čo tvorilo 46,10 % ich všetkých zamestnancov.  Celkový priemerný plat týchto učiteľov bol 
1 339 eur, pričom priemerný plat profesora bol 1 966 eur a docenta 1 512 eur (v tom sú 
započítané aj grantové, nielen inštitucionálne zdroje). Medián veku profesora bol 62 rokov (jedna 
štvrtina bola mladších ako 56 rokov), medián veku docenta 54 rokov (jedna štvrtina bola mladších 
ako 44 rokov). Klesol celkový počet odborných asistentov a výskumných zamestnancov, u ktorých 
sa vyskytla aj najväčšia fluktuácia. Výskumní zamestnanci  tvorili 7,71 % všetkých zamestnancov 
verejných vysokých škôl a ich priemerný plat bol 1 105 eur. Podľa registra zamestnancov  pôsobilo 
na vysokých školách 6 hosťujúcich profesorov, aj to len na STU v Bratislave. Keďže predpokladom 
na získanie miesta odborného asistenta je titul PhD., problémom vysokých škôl je získať kvalitných 
mladých ľudí, ktorí chcú zostať v akademickej sfére a sú ochotní relatívne dlhú dobu pracovať pri 
nízkom finančnom ohodnotení, ale s perspektívou habilitácie a neskôr profesúry, hoci ani to im 
negarantuje trvalé pracovné miesto. Problémom je aj to, že viac ako 65 % profesorov je vo veku 
vyše 60 rokov.  

I keď súčasný systém obsadzovania miest vysokoškolských učiteľov je založený na 
výberových konaniach, prax ukazuje, že tento systém sám o sebe nezabezpečuje požadovanú súťaž 
a aktívny nábor vysokej školy pri hľadaní najlepšieho adepta na obsadzovanú pozíciu. Vysoké školy 
nemajú, resp. iba výnimočne majú rozpracovaný systém akademickej kariéry a personálneho 
rozvoja svojich zamestnancov. Starostlivosť o ľudské zdroje by sa mala stať súčasťou vnútorného 
systému zabezpečovania kvality každej školy. Táto úloha je zvlášť naliehavá z hľadiska personálnej 
politiky, ktorej hlavnou úlohou by malo byť zabezpečenie perspektívy inštitúcie získavaním 
kvalitných akademikov predovšetkým z radov absolventov a mladších generácií. 

V súčasnosti zákon o vysokých školách upravuje pracovné miesta vysokoškolských učiteľov, 
ktoré môže vysoká škola obsadiť, a ustanovuje aj kvalifikačné predpoklady, ktoré musia splniť 
záujemcovia o dané miesto.5 Určovanie počtu a štruktúry takýchto miest je výhradne v 
kompetencii vysokej školy. Vysoká škola takisto určuje konkrétne podmienky, ktoré musí záujemca 
o uvedenú pozíciu splniť. Ide o pozície: profesor, docent, odborný asistent, asistent, lektor a 
hosťujúci profesor. Zákon pre ne rámcovo vymedzuje základnú pracovnú náplň. V prípade 
profesorov ide najmä o zabezpečovanie rozvoja študijných programov a tvorivej činnosti ich 
koncepčným smerovaním a medzinárodnou aktivitou. Od docentov sa očakáva úzka spolupráca 
s profesormi v týchto oblastiach.  
 Súčasťou našej akademickej tradície je, že okrem obsadzovania pracovných miest, vysoké 
školy udeľujú na základe úspešného absolvovania samostatných procedúr (habilitácia, inaugurácia)  
vedecko-pedagogické a umelecko-pedagogické tituly „docent“ a „profesor“. Ide o jeden 
z tradičných európskych modelov kvalifikačného rastu a vrcholné stupne akademickej kariéry, aký 

                                                      
4 Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2015. MŠVVŠ SR, 2016. 
5
 V zákone sa tieto pracovné miesta (pozície) označujú ako „funkcie“, resp. „funkčné miesta“, čo si vyžaduje korekciu 

v súlade so štandardnou terminológiou v personálnom manažmente (personalistike). 
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existuje v rôznych variantoch v niektorých krajinách, v iných však už od neho ustúpili smerom 
k anglo-americkému modelu. Získanie týchto titulov sa u nás navyše spája s istým spoločenským 
statusom, ktorý však v súčasnosti začal upadať v dôsledku nestability až krízy akademickej sféry, 
spôsobenej napr. krízou dôvery, nevyjasnenými rolami či očakávaniami verejnosti voči tejto sfére 
atď., pričom spoločensky žiaduce je skôr spoločenské postavenie a zodpovednosť akademikov 
(učiteľov, vedcov, vzdelancov, učencov) posilňovať. Tieto tradičné procedúry habilitácie 
a inaugurácie sa u nás považovali a stále považujú za garanta kvality akademickej kariéry, avšak aj 
v nich sa nahromadili vnútorné problémy, súvisiace najmä s ich kritériami. Jednou z príčin sa stala 
„masifikácia“ týchto titulov v dôsledku systémovej požiadavky, aby každý študijný program na 
všetkých stupňoch štúdia mal ako svojho garanta (či ko-garanta) docenta alebo profesora 
(dokonca aj viacerých). Vysoké školy tak boli „motivované“ neraz v „zrýchlenom procese“ 
produkovať takýchto „garantov“, čomu nezabránilo ani neustále sprísňovanie kritérií na habilitácie 
a inaugurácie,6 pričom v iných prípadoch plnili funkciu garanta aj učitelia „požičaní“ alebo „kúpení“ 
zo zahraničia (štatistika o nich neexistuje). Systémové riešenie akreditácie bez formálneho garanta 
by tento problém riešilo. 

Okrem toho udeľovanie titulov docenta a profesora je procedurálne, administratívne, 
sociálne i morálne náročné a jeho účelnosť je potrebné konfrontovať s reálnymi výsledkami 
akademickej práce uchádzačov (napr. kvantifikácia a formálnosť scientometrických kritérií 
neznamená vždy kvalitu osobnosti v pedagogickej rovine apod.). Týmto spôsobom sme sa dostali 
na hranicu prehodnotenia celého tohto tradičného systému akademickej kariéry a kvalifikačného 
rastu tým viac, že tu máme „duálny systém“, tvorený na jednej strane samostatnými procedúrami 
habilitácie a inaugurácie, na druhej strane výberové konania na pracovné miesta docentov 
a profesorov. Pritom podľa zákona získanie titulu docent je kvalifikačným predpokladom na 
obsadenie miesta docenta alebo profesora. Tieto miesta sa viažu na konkrétny študijný odbor. 
Získanie titulu však nie je zárukou obsadenia zodpovedajúceho miesta. Na vysokej škole tak môže 
pôsobiť aj vysokoškolský učiteľ s titulom profesor na mieste asistenta alebo lektora. Takisto v 
prípade záujemcu o obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa, ktorý má relevantné výsledky 
tvorivej činnosti, ale nemá titul docent a v zahraničí (by) obsadil miesto zodpovedajúce docentovi 
alebo profesorovi, naše vysoké školy mu môžu ponúknuť len miesto odborného asistenta alebo 
hosťujúceho profesora. Obdobne to platí pre možnosť zmeny sektoru pôsobenia. Napríklad, ak by 
v komerčnej sfére vysokokvalifikovaný zamestnanec mal záujem odovzdávať svoje vedomosti a 
skúsenosti študentom a chcel by sa orientovať na akademickú kariéru, mal by možnosť začať len 
od začiatku, teda postupne od pozície odborného asistenta. Ak by išlo len o dočasné pôsobenie, 
mal by možnosť pôsobiť ako hosťujúci profesor či lektor. 
 Tento komplikovaný duálny systém akademických titulov a akademických pozícií si 
perspektívne vyžaduje zjednodušenie a riešenie smerom k tomu, aby akademický titul bol 
identický s názvom pracovnej pozície na danej vysokej škole, takže aj kritériá na získanie jedného či 
druhého by boli identické a nebolo by potrebné absolvovať dva od seba nezávislé procesy (jeden 
na získanie titulu, druhý na získanie pozície). V praxi by to znamenalo, že kto získa titul, získa aj 
pracovnú pozíciu, a naopak, kto získa pozíciu, získa aj titul, pretože kritériá na získanie jedného či 
druhého by mali byť identické a rovnako náročné. Ide tiež o rozhodnutie o tom, či odvíjať tento 
proces od titulov alebo od pozícií. Ak získaný akademický titul má mať naďalej celoštátnu 
pôsobnosť, vytvárajúcu nárok na akademickú pozíciu na každej vysokej škole, o ktorú sa držiteľ 
titulu môže uchádzať, potom aj kritériá na jeho získanie by mali byť platné celoštátne. V takom 

                                                      
6
 V roku 2003 bolo na všetkých vysokých školách obsadených 1 356 miest profesorov a 2 010 miest docentov (z 

celkového počtu 11 555 učiteľov), v roku 2008 to bolo 1 412 profesorov a 1 962 docentov (z počtu 9 614 učiteľov), 
v roku 2015 bolo profesorov 1 510 a docentov 2 452, čo je za 12 rokov nárast o 154 profesorov (takmer 13 ročne) 
a 442 docentov (takmer 37 ročne) pri poklese celkového počtu učiteľov o 1 706. (Zdroj: Výročné správy o stave 
vysokého školstva.) Nie sú to závratné počty, avšak nebyť akreditačného tlaku na garantov, boli by zrejme nižšie.  
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prípade je treba určiť centrálneho tvorcu a garanta týchto kritérií (čo je pre rôzne odbory 
habilitácií a inaugurácií komplikácia). Podľa tohto centralizovaného modelu by to boli zároveň 
kritériá pre výberové konania na zamestnávanie v pozíciách docentov a profesorov, do ktorých by 
samotné vysoké školy už nemohli zasahovať (čo by však mohlo ohroziť ich flexibilitu). Opačný, 
decentralizovaný model, odvíjaný od pracovných pozícií, by zrejme viedol k postaveniu otázky 
o zmysluplnosti a efektívnosti celoštátnych titulov. Pracovné pozície „netitulovaných“ akademikov 
zo zahraničia alebo z praxe by bolo možné riešiť iným, doplnkovým modelom. Je potrebné urobiť 
systémovú analýzu efektívnosti súčasného duálneho modelu a z nej odvodiť perspektívny model.  
 
6-2.3 Sústava študijných odborov  
Súčasný systém štúdia na našich vysokých školách je takisto výsledkom zdedenej tradície a najmä 
masifikácie ostatných 2 desaťročí. O konci tejto etapy masifikácie však svedčia demografické 
údaje. Počet študentov klesá. Na verejných vysokých školách v roku 2011 študovalo 169 341 
študentov, na súkromných vysokých školách to bolo 38 655 študentov. V roku 2015 to bolo 137 
607 študentov na verejných (pokles o 18,8 %) a 21 052 študentov na súkromných (pokles o 45,5 
%).7 Z celkového počtu podiel študentov externého štúdia klesol pod jednu štvrtinu, na 23,48 %. 
Počet uchádzačov o štúdium na prvom stupni vysokoškolského štúdia v roku 2015 klesol na 45 
597, prijatých na štúdium bolo celkovo 39 924 uchádzačov, z nich sa zapísalo 35 361 (na každých 
100 prijatých uchádzačov sa nezapísalo na štúdium jedenásť uchádzačov). Súčasná prognóza 
hovorí po pokračujúcom poklese do roku 2019, keď by sa mal celkový počet študentov ustáliť aj 
pre ďalšie roky zhruba na celkovom počte 135 000.8 
 V súvislosti s tým sa objavuje potreba posilňovať výberový a elitný charakter štúdia 
namiesto súčasného masového prijímania uchádzačov bez vstupných pohovorov či skúšok. Vďaka 
tomu, že mnohé vysoké školy upúšťajú od prijímacích pohovorov a overovania schopností a 
predpokladov uchádzačov o štúdium, následne sa stretávajú s tým, že uchádzač síce absolvoval 
strednú školu s maturitou, ale jeho vedomosti, potrebné pre štúdium konkrétneho študijného 
programu, nie sú dostatočné.  

Vysoká škola môže určiť ďalšie podmienky prijímania na štúdium jednotlivých študijných 
programov s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a 
predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia umožňovať výber 
uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium. Ďalšie podmienky prijímania na 
štúdium, určené vysokou školou, však nesmú z hľadiska obsahu vedomostí prekročiť obsah 
úplného stredného vzdelania. Obsah úplného stredného vzdelania je určený cieľovými 
požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov, platnými pre všetky typy stredných škôl. Sú 
sformulované v súlade s (inovovaným) vzdelávacími štandardami predmetov ako súčasť 
(inovovaného) Štátneho vzdelávacieho programu pre jednotlivé druhy stredných škôl.   

Požiadavky na vysokoškolské štúdium sú nielen „univerzálne“, ale viažu sa na jednotlivé 
odbory štúdia. V súčasnosti existuje viac ako 360 študijných odborov v deviatich skupinách a v 27 
podskupinách. Každý študijný odbor má podrobný opis, ktorý daný študijný odbor podrobne a 
nezriedka zbytočne detailne vymedzuje. V sústave nie je zabezpečené, aby sa študijné odbory 
vecne (tematicky) neprekrývali. Podrobné opisy študijných odborov sú navyše zväzujúce. V 
kombinácii so súčasným modelom akreditácie, podľa ktorej sa vyžaduje, aby sa celý obsah 
študijného odboru premietol do študijného programu, sa tak bráni rozvoju medziodborových a 
interdisciplinárnych štúdií. Akreditačná komisia má zasa definovaných 24 oblastí výskumu, tieto 
však nezodpovedajú členeniu podľa skupín, resp. podskupín študijných odborov. 

                                                      
7
 Zdroj: Výročné správy o stave vysokých škôl. 

8
 Zdroj: M. Lubyová, M. Štefánik a kol.: Trh práce na Slovensku 2016+. Bratislava: Prognostický ústav SAV, 2016, s. 191-

192. 
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 Sústavu študijných odborov spravuje ministerstvo školstva. K jej systémovej revízii sa 
zaviazalo v programovom vyhlásení vlády. 

V súčasnosti je systém vysokoškolského vzdelávania postavený takmer výlučne na 
akademických (vedecky, teoreticky orientovaných) študijných programoch. Tento stav zvýrazňuje 
akreditácia, ktorá kladie minimálny dôraz kladie na získavanie praktických skúseností. Pritom 
potreby spoločnosti na kvalifikovanú pracovnú silu sú v neustálom vývoji, na ktorý musí reagovať 
aj školstvo vrátane vysokého. Z pohľadu pracovného trhu je dôležité podporovať rozvoj 
kompetencií študentov, ktoré im umožnia flexibilitu na trhu práce. Zamestnávatelia upozorňujú 
nielen na nedostatočnú úroveň praktických zručnosti v odbore štúdia, ale zdôrazňujú, že 
absolventom chýbajú tzv. mäkké zručnosti (najmä jazykové, komunikačné a digitálne 
kompetencie). Bariérou pre vyššiu mieru praxí a stáží študentov u potenciálnych zamestnávateľov 
je aj úroveň financovania vysokých škôl z verejných zdrojov. Ostatná novela zákona z roku 2013 
priniesla definíciu profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov a umožnila 
Akreditačnej komisii navrhnúť pre ne osobitné kritériá akreditácie. Tieto ustanovenia zákona sa 
doposiaľ neuviedli do praxe. Túto skutočnosť potvrdzujú aj medzinárodné štatistiky, v ktorých 
Slovensko profesijné vzdelávanie na terciárnom stupni nevykazuje.  
 Kým vo svete sú liberálne štúdiá ako pôvodne európsky vzdelávací model vo svojej 
modernej forme na bakalárskom stupni široko rozvinuté, a to nielen v zámorí a v západnej časti 
Európy, ale najnovšie aj v niektorých krajinách strednej a východnej Európy (Maďarsko, 
Rumunsko), u nás sa stále držíme tradičného (obsolentného) modelu jedného fixného študijného 
odboru (programu), resp. ich fixnej kombinácie zvlášť na humanitných a spoločenskovedných 
fakultách, ktoré si študent volí vopred pred nástupom na štúdium, čo znamená značné finančné 
straty pre štát v dôsledku „nezrelej“ voľby uchádzača. Práve tento aspekt viedol v Holandsku a vo 
Veľkej Británii k nárastu liberálnych štúdií takmer na každej štátnej univerzite. Ani absolventský 
profil bakalárskeho štúdiá u nás dnes už nezodpovedá požiadavkám flexibility a interdisciplinarity 
či širšiemu profilu, požadovaného praxou. Pritom študent liberálnych štúdií si vyberá zo širokej 
škály predmetov, aby si postupne sám určil špecializáciu zvyčajne v polovici bakalárskeho stupňa 
štúdia. Výber predmetov je široký a pokrýva oblasti umenia, jazykov a literatúry, matematiky, 
prírodných vied, filozofie, psychológie, religióznych a sociálnych štúdií. Súčasťou štúdia je 
sústredenie sa na tzv. intelektuálne zručnosti, t. j. kritické myslenie, orálnu prezentáciu, 
metodológiu, intenzívne písanie atď. Tieto intelektuálne zručnosti je možné nadobudnúť len vtedy, 
ak výučba prebieha v seminárnej a dialogickej forme s malých počtom študentov (max. 25). 
Liberálne štúdiá okrem kognitívneho aspektu zahŕňajú aj morálno-etický aspekt.   

Rozvoj informačných a komunikačných technológií nemôže nemať vplyv na vysokoškolské 
vzdelávanie. Viaceré svetové univerzity vytvárajú elektronické kurzy, ktoré umožňujú študovať aj 
mimo priestorov univerzity, zvyšujú efektívnosť času na štúdium a možnosti študentov, bývajúcich 
mimo sídla školy, podporujú internacionalizáciu. Na základe Trendov 2015  Európskej asociácie 
univerzít sú najrozšírenejšie kombinované kurzy, spájajúce elektronické učenie a priame 
pôsobenie učiteľa v jednotlivom predmete a internetové kurzy, menej rozšírené sú kombinované  
študijné programy či internetové programy, ale objavuje sa aj ponuka masových otvorených 
internetových kurzov (MOOC). Na Slovensku je zatiaľ takáto ponuka obmedzená na úroveň 
jednotlivých kurzov, resp. ako podporný prostriedok na zvýšenie kvality vzdelávania. Omnoho 
rozšírenejšia je u nás externá forma štúdia (takmer 1/4 študentov vysokých škôl).  Táto forma sa 
však redukuje v dôsledku spoplatnenia, nasýtenia potreby dodatočného vzdelávania 
zamestnaných občanov a demografického vývoja. Vo verejnosti rezonujú diskusie o kvalite 
externého štúdia. 
 
6-2.4 Otvorenosť    
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Vysoké školy sú kritizované za to, že sú málo otvorené zahraničiu a praxi. Majú málo zahraničných 
študentov, čo je v kontraste s vysokým počtom občanov SR, študujúcich v zahraničí. Rovnako je to 
s krátkodobými mobilitami študentov. Mobility slovenských študentov do zahraničia vysoko 
prekračujú mobility zahraničných študentov na Slovensko. Pôsobenie zahraničných učiteľov a 
výskumných zamestnancov na Slovensku zväčša súvisí iba s riešením kultúrno-edukačných alebo 
výskumných grantov. 
 Domáca mobilita je rovnako nedostatočne rozvinutá. Študenti zvyčajne absolvujú celé 
štúdium prvého, druhého stupňa a nezriedka aj tretieho stupňa na jednej vysokej škole/fakulte. 
Spoločné študijné programy medzi slovenskými vysokými školami takmer neexistujú. Okrem 
pôsobenia expertov – výskumných zamestnancov zo SAV alebo rezortných výskumných ústavov, 
čo súvisí s akreditáciou (garantovaním študijných programov) a hodnotením výskumných, 
vývojových a ďalších tvorivých činností vysokých škôl (z dôvodov publikačnej činnosti) – je domáca 
pracovná mobilita minimálna. Z dôvodov akreditácie (vyžadujú sa profesori, docenti a odborní 
asistenti s PhD. zamestnaní na ustanovený týždenný pracovný čas) a finančných dôvodov (vysoké 
školy spotrebujú cca 70 – 80 % finančných zdrojov na zabezpečenie platov vlastných 
zamestnancov) vysoké školy vo vzdelávaní ťažiskovo využívajú vlastných vedecko-pedagogických 
zamestnancov, kým odborníkov z praxe a iných inštitúcií iba výnimočne. 
 
6-2.5 Dostupnosť 
Z hľadiska čistej miery vstupu prešlo Slovensko od prijatia vysokoškolského zákona v roku 2002 
mimoriadne dynamickým vývojom. Od čistej miery vstupu na úrovni 50 % (rok 2002) sa táto 
hodnota dostala až na 84,5 % (rok 2007) a potom postupne klesala až na úroveň 70,9 % (rok 2013). 
Z hľadiska medzinárodného porovnania dosahuje Slovensko spolu s Poľskom najvyššie hodnoty 
čistej miery vstupu.  Z tohto pohľadu možno konštatovať, že dostupnosť vysokoškolského štúdia je 
u nás dlhodobo zabezpečená. Problémom je skôr dostupnosť pre špecifické skupiny, ako sú 
zdravotne postihnutí, deti zo sociálne slabších rodín a pod. Aj keď sa miera nerovnosti v prístupe k 
vysokoškolskému vzdelaniu na Slovensku za posledné desaťročia znížila, stále zostáva vysoká v 
porovnaní s krajinami ako je Nemecko, Švédsko, ba oproti rovnako veľkému Dánsku je viac ako 
dvojnásobná.    

Na sociálnu podporu štúdia pritom štát vytvoril viacero nástrojov. Študenti majú možnosť  
uchádzať sa o sociálnu podporu, ktorej časť poskytujú priamo vysoké školy. Ide najmä o štipendiá 
zo štátneho rozpočtu (sociálne a motivačné štipendiá), o zníženú cenu ubytovacích a stravovacích 
služieb, štipendiá z vlastných zdrojov vysokej školy. Mimo rezortu školstva majú študenti, resp. ich 
rodina pri splnení istých podmienok nárok na podporu vo forme zliav vo verejnej doprave, na účely 
zdravotného poistenia sú poistencami štátu, je možné na nich uplatňovať daňový bonus a prídavky 
na dieťa alebo sirotský dôchodok. Počas štúdia na vysokej škole nevyplývajú pre študenta, vysokú 
školu ani pre štát povinnosti z hľadiska úhrad sociálneho poistenia. Študenti vysokých škôl majú 
možnosť uchádzať sa o podporu aj v rámci pôžičkovej schémy, ktorú poskytuje neštátny pôžičkový 
účelový Fond na podporu vzdelávania.  
 V prípade zdravotne postihnutých študentov bol v 1990-tych rokoch podporovaný systém 
vytvárania siete koordinátorov na prácu s nimi, systémovo však túto problematiku právne upravila 
až novela vysokoškolského zákona z roku 2012, ktorá vyžaduje od vysokých škôl, aby tvorili fond na 
podporu študentov so špecifickými potrebami a odstraňovali bariéry, komplikujúce ich štúdium. 
Novela definuje aj ďalšie podporné služby, špeciálne pedagogické pracoviská a koordinátorov. V 
roku 2013 minister zriadil Radu na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami, ktorá 
vydala metodické usmernenie na vytváranie podmienok pre týchto študentov. V súčasnosti sa 
pripravuje Národný akčný plán na debarierizáciu vysokoškolského prostredia. 
 
6-2.6 Profilácia  
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Slovenské vysoké školstvo bolo od svojich počiatkov v roku 1918 budované na princípoch 
špecializácie. Pre pomerne nízky počet vysokoškolských študentov postačoval malý počet vysokých 
škôl. Globálna masifikácia vysokoškolského vzdelávania, ktorá u nás nastúpila oneskorene – až v 
súvislosti so spoločenskými zmenami po roku 1989 – a priniesla zásadné zmeny. Mnohé existujúce 
vysoké školy zaznamenali dynamický kvantitatívny a časom aj kvalitatívny rozvoj. Boli založené 
nové verejné, štátne i súkromné vysoké školy. Všetky zmeny sa uskutočnili zákonom alebo na 
základe súhlasu vlády. Druhým základným faktorom (popri masifikácii) bol po roku 1999 Bolonský 
proces. Priniesol diferenciáciu štúdia podľa 3 základných stupňov, vyššie nároky na mobilitu 
študentov aj učiteľov, ako aj vyšší stupeň otvorenosti v rámci európskeho vysokoškolského 
priestoru. V dôsledku Bolonského procesu získali naše vysoké školy niektoré atribúty moderného 
akademického prostredia.   

Sieť vysokých škôl sa extenzívne rozrástla. K 11 tradičným vysokým školám pribudlo 9 
nových verejných univerzít a v ďalšom období 12 súkromných, ku ktorým treba pridať 3 štátne a 6 
pobočiek zahraničných vysokých škôl (počtom spolu 41). V dôsledku toho dosiahlo Slovensko 
dobrý európsky štandard vo vysokoškolsky vzdelanej populácii,  ako aj v podiele nástupu na 
štúdium z populačného ročníka (takmer 60% v roku 2015).  V súčasnosti vykazuje táto sieť už znaky 
predimenzovanosti aj vzhľadom na demografický pokles a študentskú mobilitu smerom do 
zahraničia. Z hľadiska štruktúry študovaných odborov dlhodobo vyše 50% všetkých študentov 
študuje humanitné a spoločenské vedy, náuky a služby, čo však neprekvapuje, pretože aj v 
štruktúre vysokoškolskej siete zaujímajú tieto odbory práve takýto podiel: popri 3 verejných 
umeleckých vysokých školách a 1 špecializovanej (ekonomickej) univerzite, ku ktorým paritu 
vytvárajú 4 technické a 1 špecializovaná (veterinárna) univerzita, na väčšine ostatných verejných 
vysokých škôl (počtom spolu 11) prevažujú humanitné a spoločenskovedné fakulty (počtom spolu 
35 z celkového počtu ich fakúlt 58), pričom niektoré vysoké školy majú exkluzívne iba tento profil 
(počtom spolu 2). Veľmi odlišný nie je ani profil súkromných vysokých škôl. Z toho vyplýva, že 
v ponuke študijných odborov všetkých našich vysokých škôl majú humanitné a spoločenskovedné 
odbory prevažujúce zastúpenie. To na jednej strane zodpovedá všeobecnému spoločenskému 
dopytu po vysokoškolskom diplome (i keď nie po vzdelaní), ako aj všeobecnej spoločenskej 
predstave o relatívnej nenáročnosti absolvovania týchto odborov, čo je podporené taktiež 
modelom financovania podľa počtu študentov a prijímania bez skúšok, avšak na druhej strane to 
nezodpovedá spoločenským možnostiam uplatnenia absolventov týchto odborov na trhu práce. 
Situácia si vyžaduje analýzu a na základe nej korekciu, avšak na takýto vývoj najväčšmi doplatili 
humanitné a spoločenskovedné odbory samotné, ktorých postavenie v spoločnosti nezodpovedá 
ich spoločenskému poslaniu, funkciám a významu.  

  Takýto vývoj priniesol problémy, súvisiace najmä so zabezpečovaním kvality tak v oblasti 
vzdelávania, ako aj vedeckého výskumu a ďalších tvorivých činnosti vysokých škôl. V situácii 
všeobecného podfinancovania vysokoškolskej sféry (z hľadiska % HDP) prevládol konkurenčný boj 
o zdroje a existenčný zápas o zachovanie aspoň na úrovni základnej reprodukcie a prežitia.  
Akademická súťaž negenerovala dostatočnú kvalitu a užitočná kooperácia bola vopred anulovaná. 
Všetky hlavné nástroje vysokoškolskej politiky – legislatíva, systém financovania, akreditačný 
proces a model evaluácie – nepriniesli žiaduce roztriedenie a rozvrstvenie siete vysokých škôl ani 
podľa kvality, ani podľa sily akademickej tradície a veľkosti potenciálu, ale ani podľa poslania 
a iných kritérií. Tým, že kritériá na začlenenie vysokých škôl boli orientované primárne na ich 
výskumnú činnosť (hodnotenie výsledkov výskumu, schopnosť získavať granty, rozsah 
doktorandského štúdia), nepodporovali rôznorodosť v poslaní vysokých škôl, ale orientáciu jedným 
smerom, teda unifikáciu systému. 

I keď odborné vysoké školy mali byť základom dostupnosti vysokoškolského vzdelania pre 
širšiu časť populácie, v spoločnosti sa vytváral dojem, že odborné vysoké školy sú menej kvalitné. 
Ak sa na kvalitu pozeráme len z hľadiska dimenzie úrovne výskumnej činnosti, tak tento 



Učiace sa Slovensko – Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania 

11 

predpoklad platí. V súčasnosti sa však úloha vysokých škôl v spoločnosti vníma v širšom kontexte. 
Napr. OECD sa už niekoľko rokov zaoberá otázkou úlohy vysokých škôl v regionálnom rozvoji. 
Rovnako v rámci Európy je podporovaný projekt U-Multirank,  ktorý má záujemcom poskytnúť 
ranking na základe rôznych pohľadov na napĺňanie úlohy vysokých škôl (výsledky výskumu, kvalita 
vzdelávania, spolupráca s praxou, pôsobenie v medzinárodnom prostredí). 

To neznamená, že vysoké školy na Slovensku sú všetky na rovnakej úrovni alebo že všetky 
dosahujú rovnako kvalitné či nekvalitné výsledky. Sieť našich vysokých škôl je už teraz 
diferencovaná, jednotlivé školy sa vyprofilovali do vlastnej podoby, avšak táto profilácia bola 
prevažne motivovaná vonkajšími tlakmi na prežitie a prispôsobenie sa unitárnemu systému, ktorý 
vyžadoval od všetkých takmer všetko, a nie na základe vlastného strategického rozhodnutia byť 
kvalitnou vysokou školou, zameranou na istú vzdelávaciu či vednú oblasť, spoločenské poslanie, 
regionálne služby a pod. V tejto situácii sa stala problémom aj integrita vysokých škôl a autentická 
akademická motivácia ich pracovníkov, napĺňanie autentických akademických hodnôt a princípov 
dobrými akademickými praktikami. Výsledným stavom je, že diferenciácia a diverzifikácia nášho 
vysokoškolského priestoru je nedostatočná a vyžaduje si prehĺbenie, ktoré povedie k optimalizácii 
a konsolidácii siete vysokoškolských inštitúcií.      

S ohľadom na vysokú dynamiku vývoja spoločnosti a z hľadiska potreby efektívnosti 
vysokoškolského systému sa z úrovne ministerstva ďalej neuvažuje o kategorizácii vysokých škôl. 
Táto metóda sa neosvedčila v žiadnej z krajín s vyspelým, resp. rozvíjajúcim sa  akademickým 
systémom. Vysoké školstvo ako celok musí byť schopné reagovať na neustále vznikajúce a meniace 
sa potreby spoločnosti, čo si vyžaduje, aby jednotlivé vysoké školy mali možnosť pružnej reakcie 
a mohli sa individuálne profilovať v oblastiach, v ktorých majú najväčšie predpoklady pre úspešné 
pôsobenie.  

Ak v týchto súvislostiach rezonuje vo verejnosti presvedčenie mnohých, že u nás máme 
veľa vysokých škôl, a preto ich redukcia všetko vyrieši, tak je potrebný premyslený a koncepčný 
postup. Potrebujeme, aby sieť našich vysokých škôl bola pluralitná, optimalizovaná 
a konsolidovaná svojím rozsahom i kvalitou, aby  typológia vysokých škôl odrážala ich spoločenské 
poslanie a rozmanitosť vzdelávacích potrieb obyvateľstva, ako aj dynamické potreby trhu práce a 
zamestnanosti. Diferenciácia a diverzifikácia siete by sa preto mala realizovať na báze ich seba-
profilácie prostredníctvom strategického dlhodobého zámeru, ktorý každá vysoká škola realizuje 
autonómne a s plnou zodpovednosťou. Kľúčovým nástrojom realizácie poslania každej vysokej 
školy by mal byť jej vnútorný systém zabezpečovania kvality, pravidelne preverovaný akreditačnou 
agentúrou. Reštrukturalizácia siete vysokých škôl musí však zahŕňať aj efektívnu integráciu 
a koncentráciu vysokoškolských kapacít. Tak možno zabezpečiť, že na našom akademickom trhu 
budú pôsobiť iba kvalitné školy, pričom ich kvalita nie je monolitná a jednorozmerná veličina. 

 

3. Ciele a opatrenia na ich realizáciu 

Cieľ 6-01. Ustanoviť funkčný vnútorný systém zabezpečovania kvality na každej vysokej škole.   
Zdôvodnenie  
Každá vysoká škola je samostatne zodpovedná za kvalitu všetkých svojich činností a ich výsledkov. 
Nástrojom ich zabezpečenia je jej vlastný vnútorný systém, vychádzajúci z jej poslania a spĺňajúci 
medzinárodne osvedčené štandardy a usmernenia. Každá vysoká škola takýto systém nielen tvorí, 
ale aj realizuje, jeho realizáciu pravidelne vyhodnocuje a vylepšuje. 
Opatrenia 
6-01.01. Zaviesť na každej vysokej škole vnútorný systém zabezpečovania kvality podľa 
Európskych štandardov a odporúčaní (ESG 2015). 
Ministerstvo spolu s vysokými školami zabezpečí plnenie opatrenia. Ministerstvo stanoví v Akčnom 
pláne implementácie NPRVV konkrétne časové rámce a termíny kontroly plnenia.   
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6-01.02. Poskytnúť súčinnosť a metodickú podporu vysokým školám zo strany ministerstva 
a Akreditačnej agentúry pri ustanovení vnútorných systémov zabezpečenia kvality. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. 
 
6-01.03. Podporovať z úrovne ministerstva účasť vysokých škôl na fórach Európskej asociácie 
univerzít a na odborných podujatiach venovaných zabezpečeniu kvality. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. 
 
Cieľ 6-02. Ustanoviť funkčný vonkajší systém zabezpečovania kvality.   
Zdôvodnenie 
Vonkajší systém je nevyhnutnou súčasťou zabezpečovania kvality na každej vysokej škole. 
Ustanovenie tohto systému je v kompetencii ministerstva. Hlavnou funkciou vonkajšieho systému 
je previerka funkčnosti vnútorných systémov vysokých škôl. Tento proces sa nazýva akreditácia. 
Opatrenia 
6-02.01. Vypracovať, legislatívne ukotviť a vydať novú koncepciu akreditácie v súlade s 
Európskymi štandardmi a odporúčaniami (ESG 2015). 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. Koncepciu bude 
konzultovať s reprezentáciami vysokých škôl a zabezpečí komunikačno-informačný proces 
medzi nimi, zameraný na pripomienkovanie a akceptáciu koncepcie. Zmyslom novej koncepcie 
akreditácie je zabezpečovanie kvality v súlade s Európskymi štandardmi a odporúčaniami (ESG 
2015). Podrobnosti upraví novela zákona a novelizovaná vyhláška ministerstva. 
 
6-02.02. Vydať akreditačné štandardy ako základný súbor požiadaviek pre vysokú školu na 
získanie akreditácie. 
Ministerstvo zabezpečí vydanie akreditačných štandardov ako prioritnú úlohu na základe 
splnomocnenia zákona  všeobecne záväzným právnym predpisom. Podrobnosti upraví novela 
zákona a novelizovaná vyhláška ministerstva. 
 
6-02.03. Zrušiť Akreditačnú komisiu a ustanoviť Akreditačnú agentúru (AA) ako nezávislý subjekt 
realizácie funkcií vonkajšieho systému zabezpečovania kvality (akreditácie). 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV tak, aby sa AA 
mohla stať členom Európskej asociácie na zabezpečovanie kvality v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania (ENQA) a bola zaradená do Európskeho registra pre zabezpečenie kvality vo vysokom 
školstve (EQAR). Podrobnosti upraví novela zákona a novelizovaná vyhláška ministerstva.  
 
6-02.04. Vykonať kroky smerom k medzinárodnej akreditácii Akreditačnej agentúry zo strany 
ENQA. 
Akreditačná agentúra zabezpečí plnenie opatrenia v programe svojej činnosti po jej ustanovení.  
 
6-02.05. V novej koncepcii akreditácie zabezpečiť, aby vysoké školy mohli získať inštitucionálnu 
akreditáciu. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v novej koncepcii akreditácie, ktorú vydá v súlade s 
Akčným plánom implementácie NPRVV. Inštitucionálna akreditácia sa chápe ako akreditácia pre 
odbor a stupeň štúdia, resp. súbor odborov a stupňov štúdia. Zmyslom opatrenia je podpora 
autonómie, zodpovednosti a flexibility každej vysokej školy v súlade s jej sebaprofiláciou. 
Podrobnosti upraví novela zákona a novelizovaná vyhláška ministerstva. 
  
6-02.06. V novej koncepcii akreditácie vyriešiť doktorandské štúdium v nevysokoškolských 
inštitúciách. 
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Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v novej koncepcii akreditácie, ktorú vydá v súlade s 
Akčným plánom implementácie NPRVV. Zmyslom opatrenia je podpora autonómie, zodpovednosti 
a flexibility nevysokoškolských inštitúcií v doktorandskom štúdiu. Podrobnosti upraví novela 
zákona a novelizovaná vyhláška ministerstva. 
 
6-02.07. Vytvoriť podmienky, aby sa slovenské vysoké školy mohli akreditovať aj medzinárodne 
akceptovanými akreditačnými orgánmi iných krajín. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v novej koncepcii akreditácie, ktorú vydá v súlade s 
Akčným plánom implementácie NPRVV. Zmyslom opatrenia je podpora autonómie, zodpovednosti 
a flexibility každej vysokej školy v súlade s jej sebaprofiláciou. Podrobnosti upraví novela zákona a 
novelizovaná vyhláška ministerstva. 
 
6-02.08. Vytvoriť legislatívne podmienky pre transformáciu existujúcich práv vysokých škôl 
uskutočňovať štúdium v študijných programoch na inštitucionálnu akreditáciu pre odbor 
a stupeň (resp. odbory a stupne) štúdia. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v novej koncepcii akreditácie a v súlade s Akčným 
plánom implementácie NPRVV. Zmyslom opatrenia je zabezpečiť kontinuitu medzi výsledkami 
doterajšieho akreditačného procesu a jeho transformáciou do novej koncepcie. Podrobnosti 
upraví novela zákona a novelizovaná vyhláška ministerstva. 
 
Cieľ 6-03.  Rozvíjať postavenie a poslanie vysokoškolských učiteľov. 
Zdôvodnenie 
Rozhodujúcu úlohu pri zabezpečovaní kvalitného vysokoškolského vzdelávania majú kvalitní 
vysokoškolskí učitelia, ktorí sú motivovaní vykonávať svoju prácu a majú na to vytvorené 
primerané podmienky. Systém je treba nastaviť tak, aby v maximálnej miere zamestnával a 
podporoval dostatok kvalitných vysokoškolských učiteľov na vysokých školách, a to aj zo zahraničia 
a z praxe. 
Opatrenia 
6-03.01. Zabezpečiť zvyšovanie platov vysokoškolských učiteľov v rámci plánu zvyšovania platov 
všetkých učiteľov. 
Ministerstvo rozpracuje plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. V súlade s tým 
vysoké školy zabezpečia plnenie opatrenia rozpracovaním Akčného plánu na vlastné podmienky. 
  
6-03.02. Zaviesť na vysokých školách možnosť vlastného systému odmeňovania, kde sú 
minimálnou hranicou tabuľky podľa zákona o verejnej službe. 
Vysoké školy zabezpečia plnenie opatrenia v súlade s rozpracovaním Akčného plánu NPRVV na 
vlastné podmienky. 
 
6-03.03. Dosiahnuť, aby výberové konania boli súťažou o výber najlepšieho uchádzača na miesto 
vysokoškolského učiteľa. 
Vysoké školy zabezpečia plnenie opatrenia vypracovaním a realizáciou vlastnej koncepcie 
personálnej politiky, ktorá bude súčasťou ich vnútorného systému zabezpečovania kvality. 
Ministerstvo k tomu poskytne metodickú podporu.  
 
6-03.04. Otvoriť výberové konania smerom do zahraničia a k praxi.  
Vysoké školy zabezpečia plnenie opatrenia vypracovaním a realizáciou vlastnej koncepcie 
personálnej politiky, ktorá bude súčasťou ich vnútorného systému zabezpečovania kvality. 
Ministerstvo k tomu poskytne metodickú podporu.   
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6-03.05. Zvyšovať kvalitu vysokoškolských učiteľov efektívnym systémom personálnej politiky a 
akademickej kariéry. 
Vysoké školy zabezpečia plnenie opatrenia vypracovaním a realizáciou vlastnej koncepcie 
personálnej politiky, ktorá bude súčasťou ich vnútorného systému zabezpečovania kvality. 
Ministerstvo k tomu poskytne metodickú podporu.   
 
6-03.06. Zaviesť do praxe Etický kódex vysokoškolského učiteľa. 
Vysoké školy zabezpečia plnenie opatrenia vypracovaním a realizáciou vlastnej koncepcie 
akademickej etiky, ktorá bude súčasťou ich vnútorného systému zabezpečovania kvality. 
Ministerstvo k tomu poskytne metodickú podporu. Zmyslom opatrenia je zamedziť šíreniu 
akademickej korupcie.  
  
6-03.07. Analyzovať inštitucionálnu podporu činnosti vysokoškolského učiteľa a podmienky jeho 
práce. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV v súčinnosti 
s vysokými školami. Zmyslom opatrenia je kreativizácia akademickej práce.  
 
6-03.08. Prehodnotiť súčasnú koncepciu titulov a pracovných miest docentov a profesorov. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV v súčinnosti s 
vysokými školami. Súčasťou opatrenia je vypracovanie analýzy a vyvodenie záverov z nej. Zmyslom 
opatrenia je modernizácia a zefektívnenie systému akademickej kariéry. 
 
6-03.09. Umožniť prijímanie zahraničných docentov a profesorov na pracovné miesta docentov 
a profesorov bez nutnosti habilitácie, resp. inaugurácie. 
Vysoké školy zabezpečia plnenie opatrenia vypracovaním a realizáciou vlastnej koncepcie 
personálnej politiky, ktorá bude súčasťou ich vnútorného systému zabezpečovania kvality. 
Ministerstvo k tomu poskytne legislatívnu podporu.   
 
6-03.10. Umožniť prijímanie odborníkov z praxe na pracovné miesta docentov a profesorov bez 
nutnosti habilitácie, resp. inaugurácie. 
Vysoké školy zabezpečia plnenie opatrenia vypracovaním a realizáciou vlastnej koncepcie 
personálnej politiky, ktorá bude súčasťou ich vnútorného systému zabezpečovania kvality. 
Ministerstvo k tomu poskytne legislatívnu podporu.   
    
Cieľ 6-04. Stanoviť požiadavky vysokých škôl voči stredným školám. 
Zdôvodnenie 
Vysoké školy potrebujú regulovať svoje vstupy, pričom spolupracujú so strednými školami pri 
stanovení ich minimálnych výstupných vzdelávacích štandardov tak, že  vychádzajú z vlastných 
vstupných požiadaviek na prijatie uchádzača o štúdium. 
Opatrenia 
6-04.01. Zosumarizovať vstupné požiadavky vysokých škôl na uchádzačov o štúdium. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v súčinnosti s vysokými školami. Opatrenie rozpracuje 
v Akčnom pláne implementácie NPRVV.  
 
6-04.02. Porovnať vstupné požiadavky vysokých škôl s výstupnými vzdelávacími štandardmi v 
jednotlivých (maturitných) predmetoch stredných škôl. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v súčinnosti s vysokými a strednými školami. Opatrenie 
rozpracuje v Akčnom pláne implementácie NPRVV. 
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6-04.03. Inovovať minimálne výstupné vzdelávacie štandardy a cieľové požiadavky na ukončenie 
strednej školy. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v súčinnosti so strednými školami. Opatrenie rozpracuje 
v Akčnom pláne implementácie NPRVV. 
 
Cieľ 6-05.  Revidovať sústavu študijných odborov. 
Zdôvodnenie 
Sústavu študijných odborov treba po systémovej revízii racionalizovať tak, aby opisy študijných 
odborov vychádzali z konceptu, zameraného na výsledky vzdelávania, prepojenosť na požiadavky 
praxe a väzby na národný kvalifikačný rámec. 
Opatrenia 
6-05.01. Stanoviť na úrovni ministerstva metodiku tvorby a štruktúru opisov študijných odborov. 
Ministerstvo rozpracuje plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. Zmyslom  
opatrenia je racionalizácia sústavy študijných odborov.     

6-05.02. Vytvoriť novú sústavu študijných odborov a vydať ju v podobe všeobecne záväznej 
právnej normy (napr. cestou nariadenia vlády, alebo vyhláškou ministerstva). 
Ministerstvo rozpracuje plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. Zmyslom  
opatrenia je racionalizácia sústavy študijných odborov.     
  
Cieľ 6-06. Zavádzať profesijné študijné programy. 
Zdôvodnenie 
Vysoké školy plnia funkciu prípravy absolventov pre trh práce, preto spolupracujú so 
zamestnávateľmi pri tvorbe ponuky vzdelávania, ktoré umožňuje študentom získavať potrebné 
zručnosti prostredníctvom profesijne orientovaných študijných programov. 
Opatrenia 
6-06.01. Podporovať z úrovne ministerstva rozširovanie profesijne orientovaných študijných 
programov predovšetkým na bakalárskom stupni. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia prostredníctvom úpravy ustanovení zákona o 
profesijných študijných programov a uvedie do praxe vhodné motivačné nástroje. Vysoké školy 
umožnia zamestnávateľom vo väčšej miere ovplyvňovať obsah vzdelávania a zamestnávatelia 
budú motivovaní na poskytovanie vzdelávania v pracovnom prostredí. Študenti budú dostatočne 
a transparentne informovaní o potrebách trhu práce a schopnostiach škôl ich na ne pripraviť. 
 
6-06.02. Vytvoriť na úrovni ministerstva motiváciu na posilnenie získavania praktických zručností 
a skúseností vysokoškolských študentov. 
Ministerstvo vytvorí podporné a motivačné nástroje, aby vysoké školy vo vyššej miere zaradili do 
študijných programov aj možnosť získavať kredity za prax a stáže vo firmách, extra-kurikulárne 
aktivity či dobrovoľnícku činnosť súvisiacu s reálnym výkonom práce. 
 
6-06.03.  Zaviesť z úrovne ministerstva systém mapovania uplatnenia absolventov. 
Ministerstvo rozpracuje plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. Zmyslom 
opatrenia je poskytovanie informácií a sledovanie uplatnenia absolventov vo vyštudovanom 
odbore (graduate tracking). 
 
6-06.04. Formulovať v dlhodobom zámere rozvoja vysokoškolského vzdelávania ministerstva 
indikatívne očakávania pre vysoké školy a tieto zámery finančne podporovať. 
Ministerstvo rozpracuje plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. Zmyslom 
opatrenia je koordinácia vzdelávania so spoločenskými a hospodárskymi potrebami.  
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Cieľ 6-07.  Implementovať model liberálnych štúdií. 
Zdôvodnenie 
Tradičný model bakalárskeho štúdia (zvlášť v humanitných a spoločenskovedných odboroch) je 
zastaraný, neflexibilný a nezodpovedá potrebám interdisciplinarity ani širokej profilácie 
absolventov v praxi. Model liberálnych štúdií, ktorý je vo svete osvedčený, tieto problémy rieši.  
Opatrenia 
6-07.01. Vytvoriť legislatívne podmienky na uskutočňovanie bakalárskeho štúdia podľa modelu 
liberálnych štúdií. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia prostredníctvom úpravy ustanovení zákona 
o bakalárskom štúdiu a smerom k akreditácii tohto modelu. Ministerstvo začlení plnenie  
opatrenia do Akčného plánu implementácie NPRVV. 
 
6-07.02. Vytvoriť pilotný projekt pre realizáciu modelu liberálnych štúdií a otestovať ho na 
vybraných vysokých školách. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v súčinnosti s vybranými vysokými školami. Ministerstvo 
začlení plnenie opatrenia do Akčného plánu implementácie NPRVV. 
  
Cieľ 6-08. Podporovať nové formy vysokoškolského štúdia. 
Zdôvodnenie 
Okrem denného štúdia je potrebné využívať vo vzdelávaní aj ďalšie progresívne formy a metódy 
vzdelávania, ako je dištančné (elektronické a internetové) vzdelávanie, pričom podmienky a nároky 
na ukončenie štúdia treba nastaviť tak, aby zabezpečovali rovnakú kvalitu absolventov ako v 
dennom prezenčnom štúdiu. 
Opatrenia 
6-08.01. Spracovať prehľad o elektronických kurzoch a využití informačných a komunikačných 
technológií vo vzdelávaní na Slovensku. 
Ministerstvo rozpracuje plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV v súlade 
s metodikou Európskej asociácie univerzít. 
 
6-08.02. Zabezpečiť, aby kvalita absolventov v iných formách štúdia ako denných nebola nižšia 
ako na dennom štúdiu. 
Vysoké školy zabezpečia plnenie opatrenia vo svojich vnútorných systémoch zabezpečovania 
kvality v nadväznosti na rozpracovanie Akčného plánu implementácie NPRVV. 
 
6-08.03. Vytvoriť predpoklady pre uznávanie výsledkov neformálneho alebo ďalšieho 
vzdelávania zo strany vysokých škôl.  
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v súčinnosti s vysokými školami. Opatrenie rozpracuje v 
Akčnom pláne implementácie NPRVV. 
 
Cieľ 6-09.  Zachovať dostupnosť vysokoškolského vzdelávania. 
Zdôvodnenie 
Je potrebné, aby vysokoškolské vzdelávanie bolo dostupné pre všetkých, ktorí preukážu 
predpoklady na jeho úspešné absolvovanie. Štát preto pomáha odstraňovať prekážky 
ekonomického charakteru alebo charakteru špecifických potrieb, napríklad zdravotného 
postihnutia či sociálneho vylúčenia, brániace dostupnosti vzdelávania. 
Opatrenia 
6-09.01. Podporovať dostupnosť vysokoškolského vzdelávania pre špecifické skupiny. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v súčinnosti s vysokými školami systematickým 
vytváraním nástrojov na odstránenie prekážok ekonomického charakteru (pôžičkový systém, 
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štipendijný systém), ako aj nástrojov na odstránenie prekážok štúdia, limitovaných zdravotným 
postihnutím či z dôvodu sociálneho vylúčenia. Ministerstvo začlení plnenie opatrenia do Akčného 
plánu implementácie NPRVV.   
 
6-09.02. Analyzovať dôvody nízkej mobility na jednotlivé stupne vysokoškolského vzdelávania v 
závislosti od rodinného zázemia a sociálnych podmienok. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. Na základe 
analýzy sformuluje účinné opatrenia na riešenie úlohy.   
 
Cieľ 6-10.  Otvoriť vysoké školy zahraničiu a praxi. 
Zdôvodnenie 
Je potrebné, aby vysoké školy na Slovensku fungovali ako aktívna súčasť medzinárodnej siete 
vysokých škôl, ako aj aktívny partner spoločenskej praxe. Na to je potrební rozširovať mobilitu 
zamestnancov, študentov, výmenu so zahraničnými odborníkmi aj odborníkmi z praxe. 
Opatrenia 
6-10.01. Vytvoriť z úrovne ministerstva motiváciu pre väčšiu internacionalizáciu vysokých škôl. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. Vysoké školy 
zabezpečia plnenie tohto opatrenia rozpracovaním Akčného plánu NPRVV na vlastné podmienky. 
Zmyslom opatrenia je vytvorenie nástrojov na úrovni ministerstva aj jednotlivých vysokých škôl 
v prospech zvýšenia obojstrannej mobility študentov a učiteľov, odstránenia prekážok 
dlhodobejšieho pôsobenia zahraničných odborníkov na našich vysokých školách, väčšieho 
poskytovania študijných programov v cudzích jazykoch, ako aj spoločných programov vedúcich 
k spoločným diplomom so zahraničnými vysokými školami.   
 
6-10.02. Podporiť z úrovne ministerstva mobilitu študentov na národnej úrovni. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. Vysoké školy 
zabezpečia plnenie opatrenia rozpracovaním Akčného plánu NPRVV na vlastné podmienky. 
Zmyslom opatrenia je vytvorenie nástrojov na úrovni ministerstva aj jednotlivých vysokých škôl v 
prospech zvýšenia vnútroštátnej mobility študentov.   
 
Cieľ 6-11. Realizovať profiláciu vysokých škôl ako nástroj diverzifikácie.  
Zdôvodnenie 
Doterajšia kategorizácia ako nástroj skvalitnenia a diferenciácie vysokých škôl zlyhala. Treba ju 
nahradiť profiláciou zdola na základe rozhodnutia vysokej školy o svojom poslaní. Sieť vysokých 
škôl treba diverzifikovať, ale aj optimalizovať a konsolidovať rozsahom i kvalitou. Na to je potrebné 
použiť aj nástroje integrácie a koncentrácie vysokoškolských kapacít zhora.  
Opatrenia 
6-11.01. Realizovať diverzifikáciu siete vysokých škôl prostredníctvom ich sebaprofilácie.  
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v súčinnosti s vysokými školami a začlení ho do Akčného 
plánu implementácie NPRVV. Sebaprofilácia a na nej založená diverzifikácia vysokých škôl sa bude 
uskutočňovať prostredníctvom dlhodobých zámerov vysokých škôl a aktualizácie ich poslania. 
Zmyslom opatrenia je reštrukturalizácia siete vysokých škôl. 
 
6-11.02. Realizovať integráciu a koncentráciu kapacít vysokých škôl. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v súčinnosti s vysokými školami a začlení ho do Akčného 
plánu implementácie NPRVV. Zmyslom opatrenia je reštrukturalizácia siete vysokých škôl.  
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1. Úvod 

o všetkých rozvinutých krajinách tvoria vysoké školy jadro výskumného potenciálu spolu so 
špičkovými nevysokoškolskými inštitúciami. Tento stav je žiaduce dosiahnuť aj na Slovensku. 

Podpora vysokoškolského výskumu a vývoja sa nemá zabezpečovať administratívnymi 
rozhodnutiami na úkor ostatných subjektov, pôsobiacich v tejto oblasti. Naopak, cieľom je vytvoriť 
priaznivé prostredie, podnecujúce tvorivosť a spoluprácu všetkých. Transparentné súťažné 
prostredie je najlepším stimulom aj na rozvoj vysokoškolskej vedy, výskumu a vývoja.  
 Tvorivé činnosti vo vede, výskume, vývoji, inováciách a v umení sú organickou súčasťou 
vysokých škôl a ich poslania, avšak každá vysoká škola má pre tieto činnosti nerovnaké podmienky 
a potenciál. Vysoké školy sú vzdelávacie inštitúcie a toto svoje primárne poslanie plnia za rôznej 
podpory vedy, výskumu a umenia. Aj na Slovensku máme vysoké školy, ktoré vzdelávajú študentov 
na báze a v spojitosti s vlastným (neraz originálnym) výskumom dokonca z medzinárodného 
hľadiska (a tie môžu ašpirovať na status „výskumnej univerzity“ s prevahou doktorandských 
programov), ale máme aj vysoké školy, ktoré vzdelávajú na báze tzv. sledovateľského výskumu či 
školy, ktoré sa sústreďujú prevažne na „vzdelávací servis“ pre rôzne účely a potreby (tie môžu mať 
legitímny status „vzdelávacej vysokej školy“ s prevahou bakalárskych programov). Takáto profilácia 
a diferenciácia siete vysokých škôl je prirodzená a bežná aj vo svete, pričom vôbec nejde 
o oddeľovanie vzdelávania a výskumu. Ide len o rôzny pomer a vzťah medzi nimi.  
 Základným východiskom pre systém financovania výskumu vrátane vysokoškolského je, aby 
tento systém nemal charakter poskytovania sociálnych dávok na prežitie, ale aby to bola alokácia 
zdrojov zameraná na tvorbu výsledkov. S tým súvisí aj voľba používať ako štandard pri hodnotení 
výskumu medzinárodnú úroveň, resp. v aplikovanom výskume užitočnosť výsledku ako produktu či 
služby.  
 Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania chce podporovať vysokoškolský výskum, 
vývoj a inovácie viacerými cestami:  

 cieleným rozvojom ľudských zdrojov (výchovou odborníkov, najmä prostredníctvom 
doktorandského štúdia a vytváraním post-doktorandských miest), ktorého zmyslom je  
zabezpečiť krajine kapacitu fungovať a rozvíjať sa,  

 podporou získavania nových poznatkov v tých oblastiach, kde vysoké školy dosahujú 
medzinárodnú úroveň na základe hodnotenia ich tvorivej činnosti a naviazaním všetkých 
foriem financovania na výsledky tohto hodnotenia, 

 podporou ekonomického rozvoja prostredníctvom výchovy odborníkov a aplikovaného 
výskumu, inovácií, konzorcií vysokých škôl a podnikov, podporou vybudovanej 
infraštruktúry, najmä univerzitných vedeckých parkov,  

 podporou riešenia špecifických problémov slovenskej spoločnosti a jej ďalšieho rozvoja 
získavaním poznatkov, ktoré sú dôležité pre spoločnosť a nedajú sa inak zabezpečiť 
(napríklad doviezť alebo prevziať zo zahraničia), 

 zvyšovaním prostriedkov na súťažné formy financovania najmä cez APVV, aby bolo možné 
vypisovať nielen všeobecné, ale aj tematické výzvy.  

 
 

2. Súčasný stav a jeho problémy 
 

7-2.1 Doktorandské štúdium a postdoktorandské miesta 
Doktorandské štúdium sa v ostatných rokoch rozvíjalo v súlade s Bolonským procesom ako 3. 
stupeň vysokoškolského štúdia, čo bolo zakotvené legislatívne v zákone č. 131/2002 Zb. Všetky 
vysoké školy sa usilovali o akreditáciu doktorandských programov, kým mimouniverzitné inštitúcie 
(napr. vedecké organizácie SAV) dostali právo na doktorandskom štúdiu sa „spolupodieľať“ ako 

V 
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externé školiace pracoviská, nie samostatne ho poskytovať. Celkový počet doktorandov od roku 
2002 medziročne narastal a vrchol dosiahol v roku 2010. Odvtedy počty doktorandov trvalo 
klesajú.9 V systéme financovania sa v štátnej dotácii tradične vyčleňovala samostatná suma na 
doktorandské štipendiá, od roku 2011 sa táto suma presunula do dotácie za vedecký výkon vysokej 
školy. Mobilita doktorandov mierne vzrástla, avšak v priemere stále zaostáva za medzinárodným 
trendom. Hlavnými problémami v tejto oblasti sú zabezpečenie kvality doktorandského štúdia, 
efektívny model jeho financovania (treba doriešiť otázku zdroja štipendií) a uplatnenie 
absolventov. Je potrebné prejsť od trendu masifikácie doktorandského štúdia k trendu jeho 
výberovosti, rozvíjať väzbu na plnenie tvorivých úloh vysokej školy a optimalizovať profesijné 
uplatnenie absolventov doktorandského štúdia. V nadväznosti na to je treba zaviesť vo svete 
štandardný inštitút postdoktorandských pracovných pozícií ako ďalšieho stupňa akademickej 
kariéry pre najkvalitnejších absolventov doktorandského štúdia vrátane ich finančného krytia 
(napr. zo štipendií a výskumných grantov). Legislatívne je treba ukotviť zamestnanecký status 
postdoktoranda (napr. na miestach výskumných pracovníkov). Súčasťou tejto koncepcie by mala 
byť aj podpora mobility postdoktorandov. 
 V koncepcii doktorandského štúdia treba posilniť jeho vedecko-výskumný rozmer. Súčasné 
medzinárodné dokumenty navrhujú koncipovať doktorandské štúdium s dvojakým poslaním: 1. 
ako základ profesijnej prípravy na akademickú kariéru, nie iba ako najvyšší stupeň štúdia a získania 
akademického titulu, 2. ako najvyšší stupeň profesijnej prípravy pre mimoakademickú kariéru.  
Zdôrazňuje sa, že pre výchovu špičkových odborníkov v doktorandskom štúdiu je kľúčová ich 
priama účasť na tvorivých aktivitách a intenzívne využívanie domácej a medzinárodnej mobility.10 
 
7-2.2 Systém hodnotenia (evaluácie) tvorivých činností 
Súčasný systém evaluácie (hodnotenia) tvorivých činností na vysokých školách sa postupne utváral 
najmä ako súčasť komplexných akreditácií. Jeho jadrom je kvantifikácia vedeckých výkonov v 
podobe počtu publikácií v jednotlivých kategóriách a ohlasov na ne, v podobe počtu a veľkosti 
výskumných grantov a počtu doktorandov. Výsledky tohto hodnotenia sa premietajú do 
dlhodobého financovania (tzv. „dlhé peniaze“). Analogický model sa uplatňuje aj v metodike 
rozdeľovania ročných dotácií, v ktorej sa kvantitatívne ukazovatele premietajú do finančných 
ohodnotení (tzv. „krátke peniaze“). Pri tomto prístupe je problémom podpora kvantity namiesto 
kvality, pomeriavanie výstupov rôznych, navzájom nesúmerateľných disciplín a administratívny 
prístup k tvorivej činnosti. Tlak na kvantitu výkonov vyvoláva aj nezdravé reakcie na hranici, resp. 
niekedy až za hranicou akademickej etiky (plagiátorstvo, oportunizmus, publikovanie v 
predátorských časopisoch, formalizmus a výkazníctvo a pod.). 

Evaluácia tvorivých činností je nevyhnutná nielen z dôvodu financovania. Treba ju odlíšiť od 
akreditačného procesu ako vonkajšej previerky vnútorných systémov zabezpečovania kvality. 
Evaluáciu tvorivých činností (vedecko-výskumnej a umeleckej) a ich výsledkov treba vykonávať 
samostatne a podľa systému, ktorý je na bude uspôsobený. Vo svete takéto systémy existujú 
a môžu byť východiskom pre náš systém evaluácie (napr. vo Veľkej Británii systém REF – Research 
Excellence Framework11 alebo novšia IPN Metodika v Českej republike).12  Primeraná adaptácia 
zásad z týchto systémov na naše podmienky môže vytvoriť základ pre stabilný a perspektívny 
systém, ktorý je diferencovaný podľa jednotlivých oblastí tvorivých činností.   

                                                      
9
 V roku 2002 na našich vysokých školách celkovo študovalo 8 530 doktorandov, v roku 2010 to bolo 11 810, čo 

predstavovalo 5,4 % podielu na celkovom počte študentov. V roku 2015 bol počet študujúcich doktorandov 7 946 
(zdroj: Výročné správy o stave vysokého školstva). 
10

 Salzburg Principles (2005), The Salzburg II Recomendations (2010), Seven Principles of Innovative Doctoral Training 
(2011). 
11

 http://www.ref.ac.uk/ 
12

 http://metodika.reformy-msmt.cz/ 
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7-2.3 Systém financovania tvorivých činností   
Inštitucionálne financovanie tvorivých činností je doposiaľ postavené na prevažne kvantitatívnych 
ukazovateľoch. Nedostatočne zohľadňuje diferenciáciu v kvalite a profilácii jednotlivých vysokých 
škôl. Jeho hlavnými nástrojmi sú výsledky komplexných akreditácií (tzv. dlhé peniaze) a metodika 
rozdeľovania štátnej dotácie na ročnej báze (tzv. krátke peniaze). V oboch prípadoch sa 
financovanie chápe a realizuje ako „odmena za výkon“, chýba však financovanie ako strategické 
investovanie do rozvoja tých oblastí vedy a výskumu, v ktorých dosahujeme špičkové výsledky, 
resp. tam, kde máme rozvojový potenciál dosahovať ich. Inštitucionálne financovanie si vyžaduje 
zvlášť v oblasti základného výskumu ďalšie nástroje, akým je bazálne inštitucionálne financovanie 
na základe ocenenia strategického rozvojového potenciálu (jeho kritickej masy) a projektívne 
výkonové financovanie (zmluvné). V oblasti aplikovaného výskumu doposiaľ takisto chýbajú 
dlhodobé nástroje podpory zo strany potenciálnych odberateľov z praxe (dopytové a zákazkové 
financovanie). 

Východiskom pre nový systém inštitucionálneho financovania je aplikácia zásad nového 
systému hodnotenia tvorivej činnosti. Inštitucionálne financovanie prostredníctvom štátnej 
dotácie by malo mať tri základné časti: blokový grant (BG) ako základnú investíciu do rozvoja 
tvorivej činnosti a dve priame výkonové zložky (VZ 1 za projektovaný výkon a VZ 2 za dosiahnutý 
výkon). Vzájomný pomer jednotlivých zložiek sa stanoví v novej metodike rozdeľovania štátnej 
dotácie na vedecko-výskumnú a umeleckú činnosť konkrétne podľa profilácie školy, pričom by sa 
mal uplatniť princíp, že výška blokového grantu rastie úmerne kvalite vedeckého výkonu vysokej 
školy (čím kvalitnejší výkon, tým vyšší a stabilnejší blokový grant na tvorivú činnosť a naopak, čím 
menej kvalitný výkon, tým nižší a fluktuovanejší blokový grant). Stabilne dosahovaný kvalitný 
výkon môže byť základom pre stabilné financovanie cestou grantu až do výšky 80 % 
inštitucionálnej dotácie („dlhé peniaze“). Zvyšok („krátke peniaze“) by mali tvoriť priame výkonové 
zložky (spolu napr. 20 %), pričom výkonová zložka za projektovaný výkon (VZ 1) by sa mala 
stanovovať a vyhodnocovať v 3-ročnom intervale a výkonová zložka za dosiahnutý výkon (VZ 2) v 
1-ročnom intervale. Kritériá na vyhodnocovanie výkonových zložiek by sa mali odvodzovať od 
hlavného systému hodnotenia tvorivej činnosti, ktorý platí pre blokový grant. 

Na slovenských vysokých školách existuje široký potenciál na výskum problémov, ktoré sú 
pre slovenskú spoločnosť dôležité a nemožno očakávať, že získavaniu poznatkov, potrebných na 
ich riešenie, sa bude systematicky venovať niekto iný vo svete. Takéto poznatky je potrebné 
permanentne rozvíjať. Sú nevyhnutné napríklad na udržanie hospodárskeho rastu, 
makroekonomickej stability či sociálnej súdržnosti (kohézie). Väčšina z nich patrí do oblasti 
spoločenských a humanitných vied či umenia, ale ide aj o vybrané oblasti prírodných vied tam, kde 
sa riešia problémy využívania, ochrany a reprodukcie prírodných zdrojov (pôdy, vody, lesov, 
genetických zdrojov a pod.). Ich podpora je v štátnom a národnom záujme Slovenskej republiky. 
Rozvoj týchto oblastí v súčasnosti trpí predovšetkým na nedostatočnú diferenciáciu z hľadiska 
kvality, na zaostávajúcu infraštruktúru a na deficit efektívnej finančnej podpory. 

Popri bazálnom inštitucionálnom financovaní, zdrojmi súťažného financovania výskumu sú 
grantová Agentúra na podporu vedy a výskumu (APVV), štátne programy, štrukturálne fondy a 
rezortné dotácie.  Z nich je rozhodujúcim „hráčom“ APVV, ktorej rozpočet však fluktuuje: z výšky 
cca 15 mil. eur v roku 2005 stúpol až na 40 mil. v roku 2009, potom klesol na 21 mil. eur v roku 
2011, následne stúpol na cca 27,4 mil. eur v roku 2013, a zasa klesol na 26,162 mil. eur v roku 
2015, hoci v roku 2016 zasa mierne stúpol rozpočet na 29,3 mil. eur. Avšak požadovaný objem 
zdrojov v rámci všeobecnej výzvy bol 187 mil. eur. Z pridelených prostriedkov agentúra 
zabezpečuje okrem všeobecných výziev aj zdroje na medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu, 
bilaterálnu aj multilaterálnu. Agentúra podporovala tiež financovanie prípravy projektov podaných 
v rámci 7. RP Európskej únie (naposledy v roku 2010).  
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 Štátne programy ako zdroj financovania sa postupne utlmili, hoci sa uvažuje o ich obnovení. 
Štrukturálne fondy obsahovali v porovnaní s inštitucionálnym financovaním a financovaním cez 
APVV pre vysoké školy zhruba porovnateľný objem zdrojov ročne, ale z hľadiska dlhodobého 
financovania výskumu nie je možné sa na ne spoliehať. Navyše ani ich prínos za roky 2007 – 2013 s 
možnosťou čerpania do roku 2015 nebol vyhodnotený.  

Z hľadiska transparentnosti rozhodovania o zdrojoch je na tom z uvedených nástrojov 
najlepšie APVV, aj keď i v jej procedúrach je možné transparentnosť zvyšovať a systém hodnotenia 
projektov zlepšovať. 
 
7-2.4 Vedecké parky a výskumné centrá 
Vedecké parky zohrávajú vo svete významnú úlohu v procese inovácií, vývoja nových technológií a 
prispievajú k ekonomickému rastu a rozvoju krajiny. Úlohou vedeckých parkov je najmä: a) 
stimulovať a riadiť tok znalostí a technológií medzi univerzitami a podnikmi, b) poskytovať 
prostredie, ktoré zlepšuje kultúru inovácií, kreativity a kvality, c) zameriavať pozornosť na podniky, 
výskumné inštitúcie, ako aj na ľudí, d) uľahčiť zakladanie nových podnikov prostredníctvom 
inkubačných a spin-off mechanizmov a urýchliť rast malých a stredných podnikov, e) pracovať v 
globálnom prostredí a uľahčovať internacionalizáciu svojich domácich spoločností. Pre porovnanie 
v Rakúsku sa nachádza jeden vedecký park, v Českej republike 2, v Dánsku 5, v Estónsku 1, vo 
Fínsku 24, v Nemecku 13, v Nórsku 2 a v Poľsku 4.  
 Na Slovensku vyrástlo vďaka podpore z európskych štrukturálnych fondov 7 vedeckých 
parkov a 5 výskumných centier, pričom ich hlavné tematické zameranie je orientované na oblasti 
vied o živej prírode, informačné a komunikačné technológie, dopravu a materiálový výskum.       

Vedecké parky a centrá ponúkajú najmä služby klasického zmluvného výskumu. Cieľom nie 
je generovanie zisku, ale vytváranie prostredia, ktoré bude akcelerovať proces vzniku inovácií. 
Slovensko je zaradené medzi nízko inovatívno-aktívne krajiny v rámci EÚ, aj napriek vysokému 
potenciálu, ktorý má. Vedecké parky a centrá môžu vybudovať a poskytovať chýbajúce zázemie 
pre výskum a vývoj inovatívnych riešení, sú silne motivované na spoluprácu so súkromnou sférou, 
s podnikmi. Môžu tým prekonať tradičné fungovanie univerzít, ktoré sú viac nastavené na 
vzdelávacie aktivity a základný výskum, ale menej na transfer poznatkov do praxe, komercializáciu 
a spoluprácu s firmami. Práve flexibilnejší prístup vedeckých parkov a centier s vysokou 
koncentráciou kvalifikovaného personálu a moderného technického vybavenia na jednom mieste 
môže prekonať tieto prekážky. Slabou stránkou je to, že boli vybudované na záver 
programovacieho obdobia 2007 – 2013 (s možnosťou ukončenia projektov do roku 2015), ale po 
jeho skončení nebol rozpracovaný model ich fungovania a udržateľného financovania. 
 
 

3. Ciele a opatrenia na ich realizáciu 
 

Cieľ 7-01.  Skvalitňovať doktorandské štúdium a zaviesť postdoktorandské pozície.  
Zdôvodnenie 
Doktorandské štúdium je najvyšší stupeň vzdelania a profesijnej prípravy zvlášť pre akademickú 
kariéru (hoci nielen pre ňu). Postdoktorandské pozície sú dôležitým stupňom v profesionálnom 
rozvoji akademických pracovníkov.  
Opatrenia 
7-01.01. Vypracovať analýzu súčasnej koncepcie doktorandského štúdia vrátane jej realizácie na 
vysokých školách z hľadiska kvality a efektívnosti ako jeden z podkladov pre zmeny v tejto 
oblasti vrátane legislatívnych úprav a modelu financovania.  
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Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v súčinnosti s vysokými školami a začlení ho do Akčného 
plánu implementácie NPRVV. Zmyslom opatrenia je vypracovanie analýzy a vyvodenie záverov z 
nej.  
 
7-01.02. Dôsledne prepojiť doktorandské štúdium s výskumnou profiláciu vysokých škôl. 
Vysoké školy zabezpečia plnenie opatrenia vypracovaním a realizáciou vlastnej koncepcie 
doktorandského štúdia, ktorá bude súčasťou ich vnútorného systému zabezpečovania kvality. 
Zmyslom opatrenia je úzke spojenie doktorandského štúdia s tvorivou činnosťou vysokej školy. 
 
7-01.03. Vypracovať a realizovať koncepciu podpory postdoktorandských pozícií a legislatívne ju 
ukotviť. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v súčinnosti s vysokými školami a začlení ho do Akčného 
plánu implementácie NPRVV. Zmyslom opatrenia je zabezpečiť a podporiť akademickú kariéru 
mladých pracovníkov.   
 
Cieľ 7-02. Vytvoriť a zaviesť adekvátnejší systém hodnotenia (evaluácie) tvorivých činností.  
Zdôvodnenie 
Systém hodnotenia (evaluácie) tvorivých činností vysokých škôl je dôležitý nástroj zvyšovania ich 
kvality. Je potrebné, aby tento systém bol diferencovaný, efektívny, stabilný a stimuloval ich 
rozvoj. 
Opatrenia 
7-02.01. Vypracovať návrh nového systému hodnotenia tvorivých činností vysokých škôl 
a implementovať ho. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v súčinnosti s vysokými školami a začlení ho do Akčného 
plánu implementácie NPRVV.    
 
7-02.02. Prispieť k vytvoreniu celonárodného systému hodnotenia výskumných inštitúcií. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v súčinnosti s vysokými školami a začlení ho do Akčného 
plánu implementácie NPRVV. Zmyslom je vytvoriť systém, ktorý umožní efektívne hodnotenie 
vedy, výskumu a inovácií spoločne na vysokých školách, ako aj v nevysokoškolských inštitúciách. 
Funkčný systém by mal byť kombináciou inštitucionálneho a disciplinárneho hodnotenia, t. j. 
hodnotenia výskumných inštitúcií a hodnotenia vedeckých disciplín. 
Cieľ 7-03. Zmeniť inštitucionálne financovanie tvorivých činností.  
Zdôvodnenie 
Inštitucionálna podpora tvorivých činností z verejných zdrojov prioritne zabezpečuje strategické 
financovanie oblastí, v ktorých vysoké školy dosahujú kvalitné výsledky, resp. majú pre ne 
rozvojový potenciál. Funkciou inštitucionálneho financovania je zabezpečiť stabilitu a perspektívu 
pre rozvoj tvorivých činností. 
Opatrenia 
7-03.01. Vypracovať nový systém dlhodobého inštitucionálneho financovania tvorivých činností 
vysokých škôl a legislatívne ho ukotviť. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. 
 
7-03.02. Rozvíjať systém viaczdrojového financovania aplikácií tvorivej činnosti v partnerstve 
s ich odberateľmi z praxe. 
Vysoké školy zabezpečia plnenie opatrenia vypracovaním a realizáciou vlastnej koncepcie 
výskumu, ktorá bude súčasťou ich vnútorného systému zabezpečovania kvality. Ministerstvo k 
tomu poskytne metodickú a legislatívnu podporu.   
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Cieľ 7-04.  Zefektívniť súťažné financovanie tvorivých činností. 
Zdôvodnenie 
Súťažné financovanie je nevyhnutným  dynamickým nástrojom financovania tvorivých činností 

vysokých škôl. Je potrebné, aby grantové agentúry, ktoré ho poskytujú, fungovali transparentne 

a ich finančné prostriedky na súťažnú podporu sa zvyšovali. 

Opatrenia 
7-04.01. Vyhodnotiť systém rozhodovania o projektoch v grantových agentúrach s cieľom zvýšiť 
transparentnosť a zaviesť ďalšie nástroje kontroly (ex post, ex ante na náhodne vybrané 
projekty). 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. Zmyslom 
opatrenia je vypracovanie analýzy a vyvodenie záverov z nej. 
 
7-04.02. Zvýšiť finančné zdroje APVV s cieľom vypisovať okrem všeobecných aj tematické výzvy. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. Zmyslom 
opatrenia je zvýšiť zdroje minimálne na dvojnásobok. 
 
7-04.03. Využiť zdroje zo štrukturálnych fondov na podporu výskumu na vysokých školách. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v súčinnosti s vysokými školami a začlení ho do Akčného 
plánu implementácie NPRVV. Zmyslom opatrenia je stabilizovať termíny podávania žiadostí, ako aj 
podmienky výzvy a v stanovených termínoch ich vyhodnocovať.   
  
7-04.04. Obnoviť finančnú podporu pre uchádzanie sa o granty programu Horizont 2020. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v súčinnosti s APVV a začlení ho do Akčného plánu 
implementácie NPRVV. 

   
Cieľ 7-05. Vytvoriť systém financovania tvorivej činnosti v oblasti národných štúdií.  
Zdôvodnenie 
Je potrebné zabezpečiť inštitucionálne aj súťažné financovanie tvorivej činnosti vysokých škôl v 
oblasti výskumu slovenskej histórie, spoločnosti, kultúry, ako aj prírodného prostredia vzhľadom 
na ich dôležitosť z hľadiska rozvoja Slovenska a jeho regiónov. 
Opatrenia 
7-05.01. Zadefinovať rámec a obsah národných štúdií, vytvoriť koncepciu a stratégiu na ich 
rozvoj. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v súčinnosti s vysokými školami a začlení ho do Akčného 
plánu implementácie NPRVV.  
   
7-05.02. Zabezpečiť systém stabilnej a dlhodobej finančnej podpory z inštitucionálnych zdrojov 
(blokový grant) na účely národných štúdií. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. Zmyslom 
opatrenia je vytvorenie inštitucionálnych finančných nástrojov. 
  
7-05.03. Zabezpečiť podporu národných štúdií z účelových a súťažných zdrojov. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. Zmyslom 
opatrenia je vytvorenie neinštitucionálnych finančných nástrojov. 

  
Cieľ 7-06.  Zabezpečiť efektívny a udržateľný rozvoj vedeckých parkov. 
Zdôvodnenie 
Univerzitné vedecké parky a výskumné centrá, vybudovaných z európskych fondov, majú 
strategický potenciál a význam pre ďalší rozvoj vedy, výskumu, technológií a inovácií zvlášť 
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s ohľadom na výstupy do hospodárskej praxe a rozvoja Slovenska. Ich udržateľnosť si vyžaduje 
širokú kooperáciu zainteresovaných rezortov a podnikateľskej sféry. 
Opatrenia 
7-06.01. Spracovať analýzu aktuálneho fungovania a financovania nových vedeckých parkov 
a centier. 
Ministerstvo v súčinnosti so zainteresovanými vysokými školami a ďalšími aktérmi zabezpečí 
plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. Zmyslom opatrenia je vypracovanie 
analýzy a vyvodenie záverov z nej.  
 
7-06.02. Spracovať odporúčania pre funkčný a perspektívny model fungovania vedeckých parkov 
a centier. 
Ministerstvo v súčinnosti so zainteresovanými vysokými školami a ďalšími aktérmi zabezpečí 
plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. Zmyslom opatrenia je vypracovanie 
analýzy a vyvodenie záverov z nej.   
 
7-06.03. Vytvoriť model financovania vedeckých parkov a centier predovšetkým z európskych 
zdrojov a z vlastných zdrojov parkov a centier. 
Ministerstvo v súčinnosti so zainteresovanými vysokými školami a ďalšími aktérmi zabezpečí 
plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. Zmyslom opatrenia je vypracovanie 
analýzy a vyvodenie záverov z nej. 
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1. Úvod 

lužby spoločnosti a regiónom sú popri vysokoškolskom vzdelávaní a tvorivých činnostiach 
(výskume, vývoji, inováciách a umení) treťou hlavnou úlohou vysokých škôl. V našich 

podmienkach ide do istej miery o novú oblasť, v rámci ktorej sa očakáva, že vysoké školy budú viac 
ako doteraz uskutočňovať široké spektrum aktivít vo vzťahu k mestu a lokalite, kde sídlia a 
pôsobia. Ide o špecifické služby, ktoré vyžadujú znalosti a kompetencie, vlastné prostrediu 
vysokých škôl, a ktoré tvoria ich spoločenskú angažovanosť. Vysoké školy tu môžu uplatňovať 
vedomosti, ktorými disponujú učitelia a vedci, ako aj inovačný potenciál študentov na podporu 
hospodárskeho rastu a zlepšovanie kvality života na Slovensku a v jeho regiónoch. Je ich úlohou, 
aby sa aktívne zapájali do života regiónu, v ktorom pôsobia, a podieľali sa na riešení 
celospoločenských či miestnych hospodárskych, sociálnych a kultúrno-vzdelávacích problémov. 
Tým prispejú k lepšiemu fungovaniu inštitúcií a občianskej spoločnosti ako celku.  
 V rámci hodnotenia vysokých škôl a ich financovania sa budú brať do úvahy aj aktivity 
vysokých škôl v tejto oblasti. Budú motivované, aby v rámci svojich možností v čo najväčšej miere 
využili svoj potenciál.  
 Štát bude preto primerane podporovať účasť vysokých škôl na rozvoji podnikateľského 
prostredia, kultúrnych a environmentálnych aktivitách a komunitnom rozvoji s cieľom zlepšovať 
hospodárstvo, životné prostredie, kvalitu života, sociálnu súdržnosť a kultúrnu úroveň občanov. 
Pôjde predovšetkým o aktivity, ktoré vykonávajú univerzity cestou výskumu, vývoja a inovácií na 
podporu regionálneho rozvoja, osobitnými formami ďalšieho vzdelávania (napr. univerzita tretieho 
veku, detská univerzita), podporou kultúry, športu a uskutočňovaním popularizačných aktivít, 
vytvárajúcich pozitívny vzťah spoločnosti ku kultúre, vede a poznaniu. Ďalej sú to aktivity vysokých 
škôl, ktoré bude možné využiť pri formovaní zdravého spôsobu života, podpore zdravia 
obyvateľstva či efektívnej a ekologickej produkcie alebo pri tvorbe nových spoločenských noriem. 
Do tejto oblasti patrí aj konzultačná a expertízna činnosť pre orgány verejnej správy, podpora 
zmluvnej spolupráce pri miestnom, regionálnom alebo spoločenskom rozvoji, ako aj aktivity 
vysokých škôl na podporu občianskej angažovanosti a sociálnej zodpovednosti. 
 

2. Súčasný stav a jeho problémy 
 
Mnohé vysoké školy v súčasnosti stále pôsobia do značnej miery samostatne, nezriedka až 
izolovane od ostatných oblastí života spoločnosti. Uprednostňujú najmä zlepšovanie svojho 
vnútorného akademického života a v menšej miere zohľadňujú potreby širšieho spoločenského 
prostredia. Nedostatočne využívajú potenciál kooperácie s rôznymi subjektmi, ktoré môžu byť 
potenciálnymi či aktuálnym odberateľmi ich výstupov a následne aj zdrojom finančných 
prostriedkov. Potenciál spolupráce sa neobmedzuje výlučne na technické či ekonomické odbory, 
ale spoločensky užitočné a významné projekty sa môžu uskutočňovať aj v rezortoch kultúry, 
životného prostredia, regionálneho rozvoja, sociálnych vecí, zdravotníctva atď. Môžu ich 
poskytovať aj spoločenskovedne či prírodovedne zamerané pracoviská vysokých škôl, resp. fakúlt. 
Integrácia vysokých škôl do hospodárskeho a spoločenského života regiónov, v ktorých môžu 
pôsobiť vo viacerých oblastiach dokonca ako lídri, patrí k ich legitímnemu poslaniu.  

Vysoké školy v súčasnosti v rôznej miere zúčastňujú rôznych neziskových aktivít na úrovni 
regiónu alebo na národnej úrovni, ktorými sa podieľajú na regionálnom a celospoločenskom 
rozvoji. Týka sa to vzdelávacích, kultúrnych, umeleckých, osvetových, environmentálnych, 
zdravotníckych, protidrogových, športových a popularizačných činností, ktoré vykonávajú nad 
rámec plnenia úloh vzdelávania a výskumu. Využívajú pritom potenciál svojich študentov a 
zamestnancov. Časté je aj poskytovanie technickej infraštruktúry (priestorov, techniky, športovísk 
a pod.) vysokých škôl za zvýhodnených podmienok (na neziskovom princípe, prípadne zdarma). 

S 
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Tieto vysoké školy chápu participáciu na regionálnom rozvoji ako organickú súčasť svojho poslania 
a svoju účasť na konkrétnych aktivitách pokladajú za súčasť svojich vzťahov s verejnosťou. Takéto 
činnosti nie sú priamo financované z verejných zdrojov (formou dotácie zo štátneho rozpočtu), ale 
vysoké školy náklady pokrývajú buď z vlastných zdrojov, alebo z grantových podpôr, ak také 
existujú. Bariérou rozvoja takýchto aktivít vysokých škôl v prospech rozvoja regiónov a Slovenska je 
aj nízka informovanosť regionálnych autorít o vzdelávacích, výskumných, inovačných a ďalších 
tvorivých kapacitách vysokých škôl.   

Špecifické služby poskytované vysokými školami spoločnosti a regiónu zahŕňajú aj také 
aktivity, ako sú konzultácie, expertízy a verejné stanoviská k závažným problémom spoločnosti. 
Oblasť podpory občianskej angažovanosti a sociálnej zodpovednosti spočíva v prvom rade vo 
vedení študentov a zamestnancov vysokej školy k aktivitám v tejto oblasti, v angažovanosti 
vysokých škôl pri riešení aktuálnych spoločenských problémov a v spolupráci so základnými, 
strednými školami a ďalšími vzdelávacími inštitúciami s cieľom dosiahnuť, aby sa výchova k 
aktívnemu občianstvu stala integrálnou súčasťou učenia sa na všetkých úrovniach spoločnosti bez 
ohľadu na vek. V týchto oblastiach sa však vysoké školy angažujú v nedostatočnej miere alebo len 
veľmi selektívne. Ide o celý súbor aktivít, ktoré treba naštartovať a rozvinúť nanovo.  
 
 

3. Ciele a opatrenia na ich realizáciu 
 
Cieľ 8-01.  Rozvinúť participáciu vysokých škôl na projektoch pre prax.  
Zdôvodnenie 
Vysoké školy disponujú výskumným, vývojovým a inovačným potenciálom pre potreby praxe 
(napr. priemyselný výskum). V ich záujme je vytváranie projektov, združení a partnerstiev 
s podnikmi pre potreby regionálneho alebo celospoločenského rozvoja. 
Opatrenia 
8-01.01. Vytvoriť, resp. vylepšiť legislatívne podmienky na participáciu vysokých škôl na 
projektoch pre prax. 
Ministerstvo v súčinnosti s vysokými školami a ďalšími aktérmi zabezpečí plnenie opatrenia v 
Akčnom pláne implementácie NPRVV. Zmyslom opatrenia je vypracovanie analýzy a vyvodenie 
záverov z nej. 
  
8-01.02. Podporovať vytváranie konzorcií vysokých škôl a podnikov alebo ich zmluvnej 
spolupráce na riešenie výskumných a vývojových projektov pre potreby praxe. 
Vysoké školy zabezpečia plnenie opatrenia vypracovaním a realizáciou vlastnej koncepcie 
spolupráce s podnikmi. Ministerstvo k tomu poskytne metodickú a legislatívnu podporu.   
    
Cieľ 8-02. Rozšíriť neziskové aktivity vysokých škôl v regiónoch. 
Zdôvodnenie 
Vysoké školy disponujú potenciálom na vzdelávacie, kultúrne, environmentálne, športové a 
popularizačné aktivity. Je v ich záujme rozvíjať svoj podiel  na regionálnom a celospoločenskom 
rozvoji prostredníctvom nich. 
Opatrenia 
8-02.01. Vytvárať nástroje na podporu sieťovania vysokých škôl s regionálnymi partnermi.  
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV.   
 
8-02.02. Vytvárať nástroje na podporu neziskových aktivít vysokých škôl pre rozvoj regiónov. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV.    
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8-02.03. Rozvíjať ďalšie vzdelávanie na vysokých školách ako súčasť celoživotného vzdelávania. 
Vysoké školy zabezpečia plnenie opatrenia vypracovaním a realizáciou vlastnej koncepcie 
celoživotného vzdelávania pre občanov svojho regiónu. 
  
8-02.04. Rozvíjať podiel vysokých škôl na kultúrnom a športovom živote mesta a regiónu. 
Vysoké školy zabezpečia plnenie opatrenia vypracovaním a realizáciou vlastnej koncepcie plnenia 
svojej tretej spoločenskej misie. 

  
Cieľ 8-03.  Rozvíjať expertné služby vysokých škôl pre komunitu a spoločnosť. 
Zdôvodnenie 
Vysoké školy disponujú bohatým potenciálom rôznych expertných služieb pre rozvoj komunitny a 
spoločnosti. Je v ich záujme tieto služby široko poskytovať a uplatňovať. 
Opatrenia 
8-03.01. Zverejňovať stanoviská vysokých škôl k závažným problémom spoločnosti.  
Vysoké školy zabezpečia plnenie opatrenia vypracovaním a realizáciou vlastnej koncepcie plnenia 
svojej tretej spoločenskej misie. 
 
8-03.02. Poskytovať odborné konzultácie, expertízy a štúdie. 
Vysoké školy zabezpečia plnenie opatrenia vypracovaním a realizáciou vlastnej koncepcie plnenia 
svojej tretej spoločenskej misie.  
 
8-03.03. Zvyšovať podiel vysokých škôl na udržateľnom rozvoji mesta a regiónu. 
Vysoké školy zabezpečia plnenie opatrenia vypracovaním a realizáciou vlastnej koncepcie plnenia 
svojej tretej spoločenskej misie. 
 
8-03.04. Podporovať občiansku angažovanosť a sociálnu zodpovednosť svojich študentov 
a zamestnancov, rozvíjať výchovu k aktívnemu občianstvu pre obyvateľov regiónu. 
Vysoké školy zabezpečia plnenie opatrenia vypracovaním a realizáciou vlastnej koncepcie plnenia 
svojej tretej spoločenskej misie.  
 
8-03.05. Špecifikovať nástroje na hodnotenie plnenia tretej spoločenskej misie vysokých škôl 
a na ich finančnú podporu. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV.    
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1. Úvod 

fektívnosť fungovania vysokého školstva je ovplyvňovaná dvoma hlavnými faktormi, a to 
systémom financovania a systémom riadenia vrátane vymedzenia práv a povinností 

jednotlivých aktérov.  
 Predmetom systému financovania na centrálnej úrovni je zvýšenie verejných zdrojov pre 
vysoké školstvo na úroveň vyspelých krajín a nastavenie systému ich alokácie jednotlivým vysokým 
školám. Súčasťou systému financovania na tejto úrovni je podpora efektívnosti pri využití 
alokovaných finančných prostriedkov a jeho nastavenie tak, aby podporoval žiaduce motivácie, t. j. 
kvalitu a užitočnosť pre spoločnosť. Napr. vo vzdelávaní je žiaduce, aby vysoké školy neboli 
motivované iba na získavanie čo najväčšieho počtu študentov pre danú vysokú školu, ale viac na 
zabezpečovanie kvalitného vysokoškolského vzdelávania s výhľadom náležitého uplatnenia 
absolventov v praxi. Okrem zdokonaľovania súčasného systému alokácie finančných zdrojov na 
vzdelávanie, vedu a výskum, rozvoj a sociálne potreby sa navrhuje zaviesť aj ďalšie nástroje 
financovania, ktoré úspešne používajú krajiny v Európskom vysokoškolskom priestore na cielenú 
podporu vysokých škôl.  
 Pre efektívne fungovanie vysokého školstva má mimoriadny význam nastavenie pravidiel, 
upravujúcich jeho riadenie na všetkých úrovniach tak, aby bola posilnená integrita vysokej školy 
a jej schopnosť plniť úlohy, ktoré od nej spoločnosť očakáva. Pre nastavenie pravidiel je užitočné 
vykonať analýzu úspešných modelov riadenia zo zahraničia a posilniť autonómiu vysokých škôl, 
keďže tá je jedným zo základných princípov Európskeho vysokoškolského priestoru. To si bude 
vyžadovať aj zjednodušenie legislatívy a s ohľadom na zmeny, ktoré navrhuje národný program, 
pripraviť novelu, resp. viaceré novely vysokoškolského zákona, prípadne nový vysokoškolský 
zákon. Dôležitou súčasťou efektívnosti vysokého školstva je aj účelné využitie informačných 
a komunikačných technológií a znižovanie administratívnej záťaže.  
 
 

2. Súčasný stav a jeho problémy 
 
9-2.1 Systém financovania 
Podľa Výročnej správy o stave vysokého školstva za rok 2015  mali vysoké školy v tomto roku 
výnosy 732 400 tis. eur. Tieto boli pokryté v oblasti príjmov zo štátneho rozpočtu dotáciami vo 
výške 449 125 tis. eur, k čomu vysoké školy získali prostriedky na projekty zo štrukturálnych 
fondov vo výške 117 023 tis. eur. Spolu získali z verejných zdrojov 566 148 tis. eur, čo je 77,3 % 
všetkých výnosov. Výška HDP za rok 2014 bola v bežných cenách 75 560 mil. eur, z čoho príspevok 
zo štátneho rozpočtu na vysoké školy tvorí 0,59 % a celkový príspevok z verejných zdrojov 0,75 % 
HDP. Celkové výnosy vysokých škôl v roku 2015 tvorili 0,97 % HDP, čo je ďaleko od priemeru OECD, 
ktorý je 1,5 % HDP.  
 Keď Európska asociácia univerzít hodnotila výdavky štátu na vysoké školy na Slovensku za 
obdobie rokov 2008 – 2015, konštatovala, že po zohľadnení inflácie sa v roku 2015 znížili o 5 – 10 
% oproti roku 2008 a ich podiel na HDP klesol z 0,7 % na 0,6 %,  čo je zhruba podiel rozpočtových 
zdrojov z výročnej správy. Pritom podľa OECD 76 % výdavkov vysokých škôl na Slovensku 
pokrývajú verejné zdroje, 24 % si dokázali získať z iných zdrojov,  čo je opäť blízko údajom z 
výročnej správy, ktorá uvádza číslo 77,3 %. Pritom priemer OECD je 70 %, pretože viaceré členské 
krajiny vyberajú školné, ktoré na Slovensku tvorí podiel na výnosoch vo výške 6,7 %. Ale v 
krajinách, kde vôbec nevyberajú školné (napr. Nórsko, Dánsko, Švédsko, Fínsko), je okrem Fínska 
podiel verejného financovania na výnosoch vyšší ako na Slovensku.  
 Ak porovnáme výdavky z verejných zdrojov so severskými krajinami EÚ, ktoré dali v roku 
2015 na vysoké školy z verejných zdrojov výrazne vyššie podiely z HDP (Švédsko 1,35 %, Dánsko 
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1,15 %, Fínsko 1,13 %, tiež Estónsko 1,1 %), tak slovenské vysoké školstvo s 0,75 % HDP je výrazne 
podfinancované. Zhruba v polovici krajín EÚ výdavky na vysoké školy za obdobie 2008 – 2015 
reálne rástli, kým v ostatných klesali. Konkrétne, výdavky na Slovensku klesli o 7,5 %, v Českej 
republike o 18,8 % a v Maďarsku o viac ako 20 %. Jedinou výnimkou v regióne je Poľsko, ktorého 
výdavky na vysoké školy narástli za toto obdobie o 19,7 %, napriek poklesu v počtoch študentov.  
 Na dosiahnutie pozitívnej zmeny v kvalite vysokoškolského vzdelávania a vedeckého 
výskumu na vysokých školách v zmysle tohto národného programu je nevyhnutné postupne 
navýšiť verejné zdroje na tento sektor na úroveň 1,2 % HDP do roku 2027 a umožniť vysokým 
školám získať ďalších zhruba 25 – 30 % iných zdrojov než verejných, čím by sa Slovensko priblížilo k 
priemeru krajín OECD a k úrovni vyspelých krajín Európskej únie. 

Finančná podpora zo štátneho rozpočtu pre verejnú vysokú školu je základnou formou 
inštitucionálneho financovania. Pozostáva zo štátnej dotácie poskytovanej na základe jednoročnej 
zmluvy, ktorá sa skladá zo štyroch častí: a) dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných 
programov, b) dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť, c) dotácia na rozvoj vysokej 
školy, d) dotácia na sociálnu podporu študentov, pričom konkrétna výška dotácie v danom roku 
pre jednotlivú školu sa rozpisuje z aktualizovanej metodiky  ako kľúčového nástroja 
inštitucionálneho financovania vysokých škôl. Zatiaľ nie sú jasne definované pravidlá pre určenie 
pomeru medzi jednotlivými časťami štátnej dotácie.  
 Dotácia na vzdelávanie závisí od výkonových parametrov, akými je na vstupe počet 
prijímaných študentov a na výstupe počet absolventov, ďalej od statického koeficientu odboru ako 
koeficientu ekonomickej náročnosti, od parametra personálnej kvality, ktorým je kvalifikačná 
štruktúra učiteľov, od koeficientu začlenenia vysokej školy v rámci kategorizácie vysokých škôl a od 
podielu vysokej školy na publikačnej činnosti. Problémom váhy parametra počtu študentov je 
motivácia prijímania čo najväčšieho počtu študentov a často aj ich udržiavania na vysokej škole bez 
ohľadu na ich kvalitu. Problémom je aj fixovanie ekonomickej náročnosti študijných programov bez 
ohľadu na meniace sa podmienky. Koeficient začlenenia vysokej školy je na rok 2017 pre všetky 
verejné vysoké školy stanovený ako 1. Problematický v tejto časti dotácie je rozpis podľa podielu 
na celkovej publikačnej činnosti vysokej školy (až 15 % z nej), ktorý má vyjadrovať kvalitu. Nie je 
problém so zaradením takých publikácií, ako sú vysokoškolské učebnice, skriptá a učebné texty, 
ktoré sú dôležité z hľadiska kvality vzdelávania a do rozpisu vedeckej dotácie sa nepočítajú, ale to, 
že sa s nižšou váhou počítajú aj vedecké publikácie, ktoré sú určujúce v rozpise dotácie na 
výskumnú, vývojovú a umeleckú činnosť, ktorých prínos pre kvalitu vzdelávania nemusí byť 
priamy.  
 Dotácia na výskumnú, vývojovú a umeleckú činnosť sa skladá z menšej časti (menej ako 10 
%), rozdeľovanej vnútrorezortným súťažným systémom (VEGA, KEGA) a z podstatnej časti (vyše 90 
%), ktorá závisí od výkonových parametrov, ako sú výsledky komplexnej akreditácie v hodnotení 
výskumnej činnosti (tzv. dlhé peniaze, pretože sú pomerne stabilné počas 6 rokov), ďalej od 
objemu finančných prostriedkov, získaných v zahraničných a domácich grantoch, od počtu 
doktorandov po dizertačnej skúške a od publikačnej a umeleckej činnosti v predchádzajúcom roku 
(spolu tzv. krátke peniaze, pretože sa každý rok menia). Tu je problematický nízky objem zdrojov 
pre VEGA a KEGA, aby to naozaj bol súťažný systém. Takisto výška získaných grantových 
prostriedkov neindikuje správne kvalitu výskumného projektu. Podobne počty doktorandov (hoci 
aj po doktorandskej skúške) neindikujú jednoznačne kvalitu doktorandského štúdia. Napokon 
najproblematickejším parametrom je aj tu publikačná činnosť (s váhou takmer 25 % v tejto časti 
metodiky) nielen preto, že prevažuje orientácia na kvantitu na úkor kvality, ale najmä kvôli 
samotnej štruktúre a kategorizácii publikačnej činnosti, ktorá je každoročne predmetom sporov až 
licitácií.  
 Dotácie na rozvoj vysokej školy bývajú veľmi malou časťou celkovej dotácie štátu.  
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 Dotácie na sociálnu podporu študentov (zákonné sociálne štipendiá, príspevky na 
stravovanie, ubytovanie, športovú a kultúrnu činnosť) sú oproti iným krajinám vyššie, čo je 
pozitívne.  

Celkovým problémom systému rozdeľovania štátnej dotácie je to, že sa poskytuje na jeden 
rok a kým väčšia škola zložitou vnútornou procedúrou schváli svoj rozpočet, je polovica 
rozpočtového roku. Ďalším problémom je, že systém rozdeľovania nie je diferencovaný podľa 
profilu (charakteru, typu) vysokej školy, pretože v metodike sú všetky verejné vysoké školy 
zaradené ako univerzitné. Tretím problémom je to, že systém je postavený v zásade na výkonovom 
financovaní, pričom Európska asociácia univerzít na základe osobitnej analýzy upozorňuje, že 
výkonové parametre treba používať v limitovanej miere a kombinovať ich s ďalšími opatreniami v 
oblasti kvality, resp. opatreniami na zníženie negatívnych motivácií, ktoré tieto parametre 
prinášajú.   
 
9-2.2 Systém riadenia 
Súčasný systém vnútorného riadenia (manažmentu) vysokých škôl, zvlášť verejných, sa vyznačuje 
štruktúrami a procesmi, ktoré sú ambivalentné, duplicitné alebo problematické, čo v súhrne bráni 
vysokým školách autonómne prijímať a napĺňať svoje poslanie. Systémové podmienky sú 
nadmerne stanovené legislatívou, resp. ministerstvom a Akreditačnou komisiou, na čo dôrazne 
upozornila už evaluačná správa EUA v roku 2008. Ide o mikromanažment, resp. významné 
narušenie autonómie vysokých škôl, ktoré musia zákonom stanovenú štruktúru dodržiavať. Táto 
vnútorná štruktúra je prebujnená: 4 orgány na úrovni rektorátu (správna rada, rektor, akademický 
senát a vedecká rada) a 3 na každej fakulte (dekan, akademický senát a vedecká rada), čo vedie k 
rozsiahlej administratíve a stratám pružnosti v rozhodovaní. Legislatívne, ale ani v praxi nie sú 
efektívne vymedzené funkcie a kompetencie jednotlivých typov orgánov vnútorného riadenia 
vysokej školy: 1. „zákonodarné“, ktoré tvoria pravidlá a zároveň kontrolujú ich plnenie (senát); 2. 
výkonné, ktoré vykonávajú správu vysokej školy podľa daných pravidiel (rektorát, dekanát, vedenie 
ďalších organizačných zložiek, ako sú katedra, ústav a pod.); 3. poradné, ktoré slúžia výkonným 
orgánom (rady, komisie) a 4. dozorné, ktoré dohliadajú na efektívnosť správy vysokej školy, najmä 
ekonomickú a finančnú (správna rada). 
 Táto nevyváženosť a nepružnosť v systémoch riadenia je ovplyvnená nevyjasneným a 
nedostatočne zvládnutým prechodom od tradičného humboldtovského modelu univerzity k 
neoliberálnemu, od elitného vysokoškolského vzdelávania k masifikovanému, od monopolu 
štátneho riadenia univerzít k trhovej situácii a dynamike. V riadení vysokých škôl sa to prejavuje 
ako nevyváženosť medzi samosprávnymi akademickými mechanizmami, ktoré sú vlastné 
tradičným modelom, a manažérskym prístupom, ktorý je vlastný súčasným neoliberálnym 
trendom. Preto je potrebné hľadať model riadenia, ktorý dokáže zladiť aspekty tradičnej 
akademickej samosprávy so samostatným manažérskym rozhodovaním. Základnou otázkou je, či a 
ako je možné riadiť vysokú školu ako každú inú korporáciu v trhovom prostredí alebo sú tu 
špecifiká akademického prostredia, ktoré ani jeho manažment nemôže obísť, ak nechce stroskotať.  
 Ďalším problémom sú oblasti kompetencií vnútorných orgánov vysokých škôl, v ktorých sa 
nedostatočne rozlišuje medzi „zákonodarnou“ funkciou akademických „parlamentov“ (senátov) a 
výkonnou funkciou vrcholového manažmentu. K problému rozdelenia kompetencií patrí aj otázka, 
do akej miery majú vstupovať do riadenia vysokých škôl aktéri z externého prostredia, akými 
cestami a s akým účelom (napr. členovia správnej rady). 
 Kľúčovou otázkou však je, ako preniesť ťažisko z rozhodovania o pravidlách riadenia, ktoré 
patrí do kompetencie akademického „parlamentu“ (senátu), na vrcholové výkonné vedenie 
(rektorát). S tým súvisí otázka, komu sa má výkonná moc vysokej školy zodpovedať za svoje 
praktické riadenie – tomu, kto ju volí (akademický parlament), alebo niekomu inému (napr. 
správnej rade). Ustanovenie aktérov výkonnej moci v manažérskom systéme je nejasné: má ísť o 



Učiace sa Slovensko – Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania 

34 

voľbu akademickou obcou, resp. jej reprezentantmi alebo o vymenovanie vyššou autoritou 
(minister, hlava štátu) či riadnym výberovým konaním? 
 Špeciálnu pozornosť treba venovať administratívnemu aparátu, ako napr. servisným 
zložkám, ktoré majú pomáhať výkonnej i zákonodarnej moci ako ich pomocné zložky a majú byť aj 
obslužným aparátom hlavných troch činností vysokých škôl: výučby, výskumu a spoločenskej misie. 
Takisto špeciálnu pozornosť treba venovať fakultám a ich riadeniu, ale fakulty sú len jedným 
typom organizačnej zložky vysokej školy, u nás síce najtradičnejším, ale nemusí to tak byť 
(univerzity môžu okrem fakúlt zriaďovať „školy“, ústavy, inštitúty, sekcie atď.).  

Napokon tretím problémom je personálna príprava na riadiace funkcie a kvalita manažérov 
(tradične sa predpokladá, že kvalitný akademik má automaticky aj kvalitné riadiace schopnosti, čo 
nezodpovedá skutočnosti).  
 V súhrne tento systém riadenia neprináša dostatočnú integritu vysokých škôl a vzájomnú 
spoluprácu ich súčastí v rámci inštitúcie, a teda ani požadovanú efektívnosť riadenia. Dezintegrácia 
vnútri vysokých škôl vedie k strate pridanej hodnoty, vznikajúcej na úrovni vnútorne 
integrovaného celku vzájomne spolupracujúcich súčastí oproti stavu, keď súčasti pracujú v 
autonómnom režime. Akademické prostredie je typické tým, že okrem oblastí, kde sa vyžaduje 
užšia spolupráca, resp. koordinácia činností súčastí vysokých škôl, je pre plnenie poslania vo 
vymedzených oblastiach vo vzdelávaní a výskume efektívne decentralizované riadenie. Preto je 
potrebné vyriešiť súčasnú nerovnováhu medzi centralizáciou a decentralizáciou v riadení. 
 
9-2.3 Legislatívny systém 
Na efektívnosť a výkonnosť nášho akademického systému má negatívny vplyv aj zložitá a v 
niektorých otázkach už prekonaná (a redundantná) vysokoškolská legislatíva, ako aj jej 
nedostatočná kompatibilita s normami vo vyspelom akademickom svete (zvlášť v akreditačnej 
oblasti). Dôsledkom je legislatívny rámec, ktorý v súčasnosti skôr podväzuje, než stimuluje nielen 
samostatné zodpovedné správanie (autonómiu) vysokých škôl vo všetkých hlavných oblastiach ich 
činnosti (vzdelávanie, výskum, spoločenská misia), ale aj rast ich tvorivého potenciálu. Vytvára 
situáciu „nespôsobilosti na autonómiu“ zo strany vysokých škôl. Okrem oblastí akreditácie a 
evaluácie je potrebné legislatívne upraviť oblasť riadenia, organizačnej štruktúry a personálneho 
manažmentu (status zamestnancov).  
 
9-2.4 Systém informatizácie  
Vývoj informačných systémov na úrovni ministerstva, ako aj jednotlivých vysokých škôl bol 
poznamenaný viacerými rozhodnutiami, z ktorých nie všetky smerovali k skvalitneniu podmienok 
pre riadenie a k zjednodušeniu procesov (napr. nasadenie ekonomického informačného systému 
na báze SAP, ktorý bol vyvinutý pre priemysel, nie pre akademické prostredie). Postupne sa na 
úrovni ministerstva začali vytvárať centrálne registre (register študentov, zamestnancov, 
publikácií) a plánovať aj zavedenie ďalších registrov, dôležitých z hľadiska riadenia vysokého 
školstva ako celku. Jednotlivé vysoké školy si vytvárali, resp. obstarávali svoje informačné systémy, 
ale bez vzájomnej koordinácie, hoci v zásade informatizovali tie isté alebo veľmi podobné procesy. 
Napriek zavedeniu informačných systémov v centre a na vysokých školách administratívna záťaž 
pri podávaní rôznych správ a hlásení sa neznižuje. Vo vzťahu k administratívnej záťaži sa ukazuje aj 
problém s verejným obstarávaním pre tvorivé činnosti. Chýba taktiež ucelený prístup k 
informovaniu o vysokom školstve ako celku.  
 

3. Ciele a opatrenia na ich realizáciu 
 
Cieľ 9-01.  Zvyšovať finančné zdroje pre vysoké školy. 
Zdôvodnenie 
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Finančné zdroje sú nevyhnutným (i keď nie dostatočným) prostriedkom na fungovanie vysokých 
škôl. Ich rozvoj a kvalita si vyžadujú každoročne zvyšovať objem verejných zdrojov pri ich 
efektívnom využívaní spolu s opatreniami na podporu získavania vlastných zdrojov vysokých škôl.   
Opatrenia 
9-01.01. Zvyšovať verejné zdroje na vysoké školy na úroveň 1,2 % HDP. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV a   
v programovom vyhlásení každej ďalšej vlády počas platnosti tohto programu aj so zohľadnením 
faktu, že v roku 2022 sa končí čerpanie štrukturálnych fondov v rámci viacročného finančného 
rámca 2014 – 2020. 
 
9-01.02. Podporovať možnosti vysokých škôl na získavanie iných ako verejných zdrojov. 
Ministerstvo v súčinnosti s vysokými školami zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne 
implementácie NPRVV zhruba na úrovni 0,4 až 0,5 % HDP. 
 
9-01.03. Zvyšovať prostriedky na podporu rozvoja výskumu na vysokých školách. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. Súčasťou 
opatrenia je samostatná projekcia zvyšovania výdavkov na vedu a výskum na vysokých školách 
s dôrazom na posilnenie súťažných foriem financovania (projektové a grantové zdroje). 
  
9-01.04. Zavádzať nástroje na podporu hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. Súčasťou 
opatrenia je zapojenie vysokých škôl do projektu Európskej asociácie univerzít USTREAM,13 
ktorého cieľom je skúmať nástroje používané univerzitami v Európe na zvýšenie ich efektívnosti, 
rovnako ako analýza systémových politík, ktoré umožňujú univerzitám správať sa efektívne. 
 
Cieľ 9-02.  Zmeniť systém alokácie štátnej dotácie pre vysoké školy. 
Zdôvodnenie 
Model alokácie štátnej dotácie jednotlivým vysokým školám je kľúčový nástroj ich financovania 
z verejných zdrojov. Je potrebné zmeniť ho tak, aby podporoval stanovené ciele.   
Opatrenia 

9-02.01. Zmeniť vzorec na alokovanie dotácie na vzdelávanie v metodike tak, aby podporoval  
kvalitu. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. Súčasťou 
opatrenia je prehodnotiť váhy doteraz používaných parametrov a zakomponovať parametre 
kvality.14   
 
9-02.02. Zmeniť vzorec na alokovanie dotácie na tvorivé činnosti tak, aby podporoval kvalitu.   
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. Súčasťou 
opatrenia je prehodnotiť váhy doteraz používaných parametrov a zakomponovať parametre 
kvality (posilniť váhu dlhodobého financovania na základe kvality výstupov, doplnenie počtu 
udelených PhD., počtu podaných patentov (ako priebežný indikátor), počtu práv udeľovať PhD., 
počtu zahraničných zamestnancov a pod.) 
 
9-02.03. Doplniť parametre na alokovanie dotácií na tretiu spoločenskú misiu vysokých škôl. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. Súčasťou 
opatrenia je doplnenie výkonov vysokých škôl v ich službe regiónom a spoločnosti.  

                                                      
13

 EUA Public Funding Observatory 2016, s. 12. 
14

 Inšpiráciou môže byť rodiaci sa Teaching Excellence Framework vo Veľkej Británii, schéma IDEFI vo Francúzsku alebo 
Pakt kvality pre vzdelávanie v Nemecku, ktoré sa snažia zlepšiť podmienky na štúdium a kvalitu vyučovania. 
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9-02.04. Zvýšiť financovanie rozvoja a využiť financovanie ako strategickú investíciu. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV.   
 
9-02.05. Využiť časť zvýšených zdrojov aj na podporu inštitucionálnych zmien. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. Zmyslom 
opatrenia je vypracovanie analýzy a vyvodenie záverov z nej (aj na podporu inštitucionálnych 
zmien, napr. na reštrukturalizáciu a koncentráciu kapacít vysokých škôl).15 
 
9-02.06. Použiť zvýšené zdroje na rozvoj tzv. excelentného financovania. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. Zmyslom 
opatrenia je selekcia projektov univerzít na ich pozdvihnutie na excelentnú úroveň v oblasti 
vzdelávania a výskumu z hľadiska medzinárodnej viditeľnosti. Podmienkou budú jasne definované 
ciele zo strany ministerstva školstva a jasne definované kritériá hodnotenia projektov.16 
 
9-02.07. Použiť zvýšené zdroje financovania aj na stanovené ciele ministerstva cez výkonovú 
zmluvu. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. Súčasťou 
opatrenia je rozšírenie dotáciu o účelové financovanie povinnosti vysokej školy plniť niektoré 
ďalšie úlohy dôležité z hľadiska študentov alebo verejného záujmu.  
 
9-02.08. Rozšíriť špecifické financovanie pre umelecké vysoké školy. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. Zmyslom 
opatrenia je zohľadňovať špecifické postavenie umeleckých vysokých škôl systéme vysokého 
školstva.  
 
9-02.09. Zaviesť špecifické financovanie pre ďalšie oblasti vzdelávania. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. Zmyslom 
opatrenia je finančná podpora priorít (napr. na základe výrazného nedostatku absolventov na trhu 
práce v oblasti informatiky).17  
 
9-02.10. Zaviesť osobitný režim na financovanie prípravy učiteľov. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. Zmyslom 
opatrenia je špeciálna finančná podpora prípravy učiteľov ako jednej z priorít.  
 
9-02.11. Uvoľniť mechanizmy pri presune medzi zložkami blokového grantu. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. Súčasťou 
opatrenia je zmena metodika alokácie štátnej dotácie.  
9-02.12. Prispôsobiť metodiku alokácie štátnej dotácie poslaniu vysokej školy. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. Zmyslom 
opatrenia je diverzifikácia financovania diverzifikovaného vysokého školstva.18

  
 

                                                      
15

 Európske krajiny na to využívajú od 1 % až po 7 % celkovej alokácie (napr. v Holandsku). Ako úspešný príklad takejto 
podpory sa uvádza Fínsko, kde v Helsinkách prišlo ku zlúčeniu viacerých vysokých škôl do novovytvorenej Aalto 
University za finančnej podpory ministerstva školstva. 
16

 Kým porovnateľne veľké Fínsko dáva na excelentné financovanie 16 mil. eur ročne po tri roky, v Nemecku alebo 
Francúzsku išlo o miliardy eur. 
17

 Vo Fínsku je to okrem umeleckých odborov aj inžinierstvo, prírodné vedy, medicína, veterinárna medicína a pod. 
18

 Dobrým príkladom je napr. Nemecko, kde sa uplatňujú kritériá pre univerzity a čiastočne odlišné kritériá, resp. 
s inou váhou, pre odborné vysoké školy. 
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9-02.13. Zaviesť poskytovanie finančných zdrojov vysokým školám na základe trojročnej zmluvy. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. Zmyslom 
opatrenie je stabilizácia financovania vysokých škôl zvlášť v personálnej oblasti.19  
 
9-02.14. Iniciovať na zefektívnenie systému financovania proces zisťovania nákladov vysokých 
škôl. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. Zmyslom 
opatrenia je vypracovanie analýzy a vyvodenie záverov z nej.20

  

   
Cieľ 9-03.  Rekonštruovať systém vnútorného riadenia vysokých škôl. 
Zdôvodnenie 
Systém riadenia má podporovať vnútornú integritu vysokých škôl a zabezpečovať ich efektívne 
fungovanie prostredníctvom primeranej rovnováhy medzi kompetenciami a zodpovednosťou 
jednotlivých riadiacich zložiek. 
Opatrenia 
9-03.01. Vykonať analýzu vnútorného usporiadania vysokých škôl. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. Zmyslom 
opatrenia je vypracovanie analýzy a vyvodenie záverov z nej.   
 
9-03.02. Vytvoriť legislatívny priestor na zmenu systému vnútorného riadenia verejných 
vysokých škôl. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. Zmyslom 
opatrenia je vypracovanie analýzy a vyvodenie záverov z nej.   
 
9-03.03. Navrhnúť systém manažérskej prípravy a podpory vrcholových manažérov vysokých 
škôl. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. Zmyslom 
opatrenia je vypracovanie analýzy a vyvodenie záverov z nej. 
 
9-03.04. Navrhnúť nástroje na posilnenie autonómie vysokých škôl v oblasti organizačnej, 
finančnej, personálnej a akademickej s využitím dobrej praxe zo zahraničia. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. Zmyslom 
opatrenia je vypracovanie analýzy a vyvodenie záverov z nej.21   
Cieľ 9-04.  Optimalizovať vysokoškolskú legislatívu. 
Zdôvodnenie 
Vysokoškolská legislatíva je základným nástrojom efektívneho fungovania vysokých škôl, posilňuje 
ich autonómiu a zodpovedné plnenie ich poslania. 

                                                      
19

 Trojročnú zmluvu využívajú aj s Rakúsku, kde od roku 2013 uzatvárajú výkonovú zmluvu so záväzným financovaním 
zo strany štátu na tri roky. V našich podmienkach štát už realizuje 3-ročnú stabilizačno-výkonovú zmluvu aj so SAV od 
roku 2016. 
20

 Ide napríklad o kalkuláciu úplných nákladov vysokých škôl, ktorú ako jedna z prvých zaviedla Veľká Británia už pred 
15 rokmi pod názvom Transparent Approach to Costing (TRAC) a potom aj Írsko, Fínsko a Švédsko. Tieto krajiny majú 
najviac skúseností zo zavádzaním metodiky úplných nákladov. Neskôr sa pridali aj Rakúsko, Belgicko, Francúzsko 
a Nemecko (Financial Sustainable Universities, Full Costing: Progress and Practice, EUA 2013), takže máme odkiaľ 
čerpať skúsenosti pre prípravu a zvedenie tohto prístupu. 
21

 Pri hodnotení autonómie vysokých škôl Európskou asociáciou univerzít
21

 sa slovenské vysoké školy z hľadiska 
finančnej autonómie umiestnili v prvej tretine univerzít, z hľadiska organizačnej, personálnej a akademickej autonómie 
až v tretej tretine (University Autonomy in Europe II, The Scorecard, EUA 2011). 
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Opatrenia 
9-04.01. Vykonať dôslednú legislatívnu analýzu vysokoškolského zákona z 131/2002. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. Zmyslom 
opatrenia je vypracovanie analýzy a vyvodenie záverov z nej.  
 
9-04.02. Pripraviť a prijať veľkú novelu vysokoškolského zákona, resp. nový zákon. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. Zmyslom 
opatrenia je vypracovanie analýzy a vyvodenie záverov z nej. 
    
Cieľ 9-05.  Racionalizovať informatizáciu a administratívu.   
Zdôvodnenie 
Informatizácia je nástrojom zefektívnenia riadiacich procesov a racionalizácie administratívy.   
Opatrenia 
9-05.01. Zlepšovať prístup k informáciám o vysokých školách. 

Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. Súčasťou 
opatrenia je vytvorenie portálu vysokých škôl s porovnateľnými informáciami o každej vysokej 
škole,22 ako aj prepojenie a integrácia centrálny informačných systémov o vysokých školách.  
 
9-05.02. Podporovať informatizáciou riadenie vysokých škôl. 
Ministerstvo v súčinnosti s vysokými školami zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne 
implementácie NPRVV.  
 
9-05.03. Implementovať princíp „jedenkrát a dosť“ vo všetkých informačných systémoch 
vysokých škôl. 
Ministerstvo v súčinnosti s vysokými školami zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne 
implementácie NPRVV 
 
9-05.04. Obmedzovať administratívnu záťaž vysokých škôl, osobitne pri podávaní grantov 
a podávaní najrôznejších správ a hlásení. 
Ministerstvo zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne implementácie NPRVV. 
   
9-05.08. Upraviť proces verejného obstarávania pri obstarávaní tovarov a služieb spojených 
s tvorivou činnosťou. 
Ministerstvo v súčinnosti s vysokými školami zabezpečí plnenie opatrenia v Akčnom pláne 
implementácie NPRVV. Zmyslom opatrenia je vypracovanie analýzy a vyvodenie záverov z nej. 

                                                      
22

 Ako príklad je možné použiť informačnú stránku o rankingu verejných vysokých škôl vo Veľkej Británii 
(http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/rankings). 


