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Úvod 

 
     Cieľom predkladanej správy je prezentovať výskedky prieskumu realizovaného na štyroch 
verejných vysokých školách v Slovenskej republike. Prieskum bol zameraný na analýzu 
systému zabezpečovania kvality vzdelávania na vysokých školách. Výstupom správy je 
identifikácia interných a externých bariér pri zavádzaní a udržiavaní systému kvality 
vzdelávania na vysokých školách . 

 

 

Kontext merania kvality vzdelávania na vysokých školách v SR 

 
     V súčasnosti v Slovenskej republike poskytuje vysokoškolské vzdelávanie 20 verejných 
vysokých škôl, 3 štátne vysoké školy a 10 súkromných vysokých škôl pre 221 669 študentov 
vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania v dennej a externej forme štúdia.       

    Súčasný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v SR je založený na 
kritériách Akreditačnej komisie, ktorá je v postavení poradného orgánu vlády. Na interných 
systémoch zabezpečenia  kvality nadväzujúcich systémoch externého hodnotenia sú založené 
Štandardy a odporúčania na zabezpečovanie kvality v Európskom vysokoškolskom priestore. 
Prvé komplexné akreditácie činností vysokých škôl – ako mimoriadne významné periodické 
externé hodnotenie – boli na všetkých verejných a štátnych a na štyroch súkromných 
vysokých školách ukončené v období 8. 1. 2009 až 19. 3. 2010.  

     Na základe požiadavky Ministerstva školstva SR a Slovenskej rektorskej konferencie 
v roku 2007 vykonala EUA systémové hodnotenie slovenského vysokého školstva. Zámerom 
tejto evalvácie bolo podporiť slovenské vysokoškolské inštitúcie v ich rozvoji tak, aby mohli 
postupovať podľa štandardov a praxe, ktoré budú  prispôsobené ich osobitným podmienkam. 

     Od roku 2004 pôsobí v Slovenskej republike občianske združenie Akademická rankingová 
a ratingová agentúra (ARRA), ktorej hlavnou aktivitou je pravidelné externé hodnotenie 
kvality vzdelávania a výskumu na fakultách verejných vysokých škôl.  

Dlhodobý zámer rozvoja sú vysoké školy povinné vypracovávať v zmysle Zákona o vysokých 
školách č. 175/2008 Z.z., pričom v ňom majú deklarovať svoje zámery a ciele minimálne pre 
6-ročné časové obdobie. Tento dokument je veľmi dôležitý aj z hľadiska komplexnej 
akreditácie, nakoľko Akreditačná komisia posudzuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, 
umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť vysokých škôl práve v nadväznosti na ich dlhodobé 
zámery v kontexte príslušných personálnych, technických, informačných a ďalších 
podmienok ich fungovania.  
 
Čo sa týka jednotlivých oblastí, pre ktoré si vysoké školy vytyčujú dlhodobé zámery rozvoja, 
tie sú v podstate zhodné a zhodujú sa s jednotlivými oblasťami, ktoré posudzuje aj 
Akreditačná komisia. Ide o oblasť vzdelávania, oblasť vedy a výskumu, resp. oblasť 
umeleckej činnosti, oblasť projektových aktivít a oblasť medzinárodnej spolupráce 
a zahraničných aktivít. Hlavná pozornosť v rámci inštitucionálnych stratégií rozvoja kvality 
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sa venuje rozvíjaniu kvality študijných programov, spokojnosti študentov, vytváraniu 
dostatočných študijných zdrojov, zvyšovaniu odbornej spôsobilosti učiteľov, skvalitňovaniu a 
zefektívňovaniu štruktúr informačných systémov, monitorovaniu záujmu o jednotlivé študijné 
programy a monitorovaniu úspešnosti štúdia (študijné výsledky, predčasne ukončené štúdium, 
efektivita kreditového systému a študijných programov). Aktuálnym trendom je zvyšovanie 
pozornosti hodnoteniu a rozvíjaniu kvality vedecko-výskumnej činnosti akademických 
pracovníkov. Stratégie hodnotenia a zabezpečovania kvality vedecko-výskumnej činnosti sú 
výrazne orientované na výkonové parametre ako úspešnosť v získaných domácich a 
zahraničných vedecko-výskumných grantoch, publikačná činnosť, prevádzkovanie centier 
excelentného výskumu, prepojenie na externé organizácie v rámci základného a aplikovaného 
výskumu a pod. Táto stratégia je podporovaná vytváraním miest vedecko-výskumných 
pracovníkov, ktorí sa primárne venujú vede a výskumu ale sú zapojení aj do pedagogického 
procesu. Najdôležitejšie oblasti vedecko-výskumnej činnosti vysokých škôl sú zviazané 
s profiláciou ich študijných programov a jej výsledky vytvárajú nevyhnutný predpoklad na 
ďalšie napredovanie a skvalitňovanie výučby. Dosahovanie vytýčených strategických 
zámerov v oblasti rozvoja vedecko-výskumnej činnosti akademických pracovníkov 
a študentov doktorandských študijných programov je veľmi často podporované vytváraním 
rôznych stimulačných systémov (finančné stimuly, udeľovanie Ceny rektora, Ceny dekana). 
 
V čom sa dlhodobé zámery rozvoja jednotlivých vysokých škôl  líšia, je dĺžka obdobia, na 
ktoré tú  vypracovávané. V prípade nami sledovaných vysokých škôl to bolo rozpätie 6 – 11 
rokov. Ďalšie rozdiely boli identifikované v spôsobe zverejňovania týchto zámerov (printová 
verzia, elektronická verzia (CD), umiestnenie dokumentu na internetových stránkach, 
slovenská verzia alebo aj jej anglická mutácia). Dlhodobé zámery sú priebežne 
vyhodnocované, pričom bežnou praxou sú ich priebežné aktualizácie a to najmä v prípade 
dlhodobých zámerov vypracovaných na dlhšie časové obdobie. Na druhej strane však aj 
v prípade definovania rozvojových zámerov na kratšie časové obdobie nie je ojedinelým 
prípadom, že je potrebné aktualizovať, najmä v dôsledku neustále a pomerne rýchlo sa 
meniacich vonkajších podmienok, v ktorých vysoké školy fungujú.  
 
Tak ako sú školy v zmysle zákona o vysokých školách povinné vypracovávať si dlhodobé 
zámery svojho rozvoja, tak sú povinné zabezpečiť hodnotenie nimi poskytovaného 
vzdelávania študentmi. Všetky sledované vysoké školy na tieto účely používajú rôzne 
varianty dotazníkov (ankiet) hodnotenia vzdelávania zo strany študentov. Prevažne sa jedná 
o interné dotazníky vysokej školy a študenti vystupujú v pozícii informátorov o vnímanej 
kvalite vzdelávania. Predmetom hodnotenia je spravidla pedagóg vyučujúci konkrétny 
predmet a študijný program študenta. V prípade, že vysoká škola má nastavené aj hodnotenie 
študijného programu, deje sa tak u študentov v končiacich ročníkoch napr. v deň konania 
štátnej skúšky. Zapájanie študentov externej formy štúdia do týchto procesov je pomerne 
ojedinelé. 
 
V súčasnom období je viditeľná zmena administrácie dotazníkov študentom. Klasická 
papierová podoba je nahrádzaná elektronickými (on-line) dotazníkmi a dotazníkmi 
zverejnenými v Akademickom informačnom systéme vysokej školy. Tento trend by mal 
prispieť k vyššej miere zapájanie denných aj externých študentov do hodnotiacich procesov. 
Druhý zaznamenaný trend spočíva k unifikácii dotazníkov na úrovni vysokej školy. Rozličné 
katedrové formy dotazníkov a pravidiel ich administrácie a hodnotenia sa stávajú 
organizovanejšie z pozície vysokej školy. Taktiež sa objavuje tendencia k použitiu viacerých 
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metód získavania informácií od študentov cez kombináciu dotazníkov s diskusiami so 
študentmi.  
 
Okrem problému nízkej miery zapájania sa študentov do ankiet zameraných na hodnotenie 
pedagógov, predmetov, študijných programov ako aj celkového zabezpečenia študijných 
podmienok, ďalším spoločným problémom pri získavaní informácií od študentov v rámci 
študentských dotazníkov je šírka záberu hodnotených predmetov (pedagógov), keď dochádza 
k selekcii niektorých z nich a všetky predmety študijných programov je možné hodnotiť až 
počas dlhšieho obdobia, čo tiež znižuje reprezentatívnosť získaných údajov. 
 

 

 

Výskumné metódy 

1. Výskumná vzorka 

 

K participácii vo výskume boli oslovené štyri verejné vysoké školy pôsobiace v Slovenskej 
republike. 

V rámci systému vysokých škôl na Slovensku sa jednotlivé sledované inštitúcie podieľajú 
nasledovne na počte vzdelávania študentov: 

� Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5,97%   

� Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5,52%  

� Žilinská Univerzita v Žiline   5,31%  

� Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 0,48%  

 

 

 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

 

 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) je verejná vysoká škola zriadená v roku 
1992 ako Vysoká škola pedagogická v Nitre, ktorá nadväzovala na Pedagogický inštitút 
zriadený v roku 1959 a Pedagogickú fakultu založenú v roku 1964. V roku 1996 bola Vysoká 
škola pedagogická premenovaná na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre. Univerzita sa 
stabilizovala ako klasická univerzita, poskytujúca vzdelávanie nielen v tradičných 
učiteľských, ale aj mnohých ďalších vedeckých a odborných študijných programoch vo 
všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania, s právami uskutočňovať habilitácie a 
vymenúvanie za profesora a výskumnou činnosťou spĺňajúcou vo vybraných 
oblastiachnárodné i medzinárodné kritériá. V roku 2010 mala UKF priznané práva 
uskutočňovať štúdium v 353 študijných programoch vo všetkých troch stupňoch štúdia. 
Celkovo na UKF pôsobí 498 pedagogických zamestnancov  a 224 nepedagogických 
zamestnancov. Vo všetkých formách štúdia sa na univerzite pripravuje  
13 156 poslucháčov. 
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Žilinská univerzita v Žiline 

 

Žilinská univerzita v Žiline (ŽU) vznikla v roku 1953 vyčlenením z Českého vysokého 
učení technického v Prahe (v rámci bývalého Československa) ako Vysoká škola železničná.. 
Premenovaním Vysokej školy železničnej v roku 1959 vznikla v Prahe Vysoká škola 
dopravná V roku 1980 dostala škola názov Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline a v roku 
1996 bola premenovaná na Žilinskú univerzitu. Výsledkom predchádzajúceho vývoja a 
napĺňaním snáh po univerzalizácii štúdia vznikali po roku 1989 postupne ďalšie nové fakulty 
z už existujúcich inštitúcií, katedier a fakúlt. V roku 2010 mala ŽU priznané práva 
uskutočňovať štúdium v 217 študijných programoch vo všetkých troch stupňoch štúdia 
celkovo na ŽU pôsobí 1 530 zamestnancov, z čoho je 670 pedagogických  zamestnancov. Vo 
všetkých formách štúdia sa na univerzite pripravuje približne 11 761 poslucháčov. 

 

  

                      Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

 

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) patrí k mladým, dynamicky sa 
rozvíjajúcim univerzitám na Slovensku. Bola konštituovaná v roku 1992 ako univerzita 
ponúkajúca študijné programy klasického univerzitného spektra. UMB ponúka 290 
bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov.  Na UMB pôsobí 624 
učiteľovUMB má vo všetkých stupňoch a formách štúdia 12 478 študentov. 

 

 

 

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 

 

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (VŠVU) bola založená v roku 1949 ako 
prvá vysoká škola zameraná na komplexné štúdium výtvarného umenia. Toto špecifické úzke  

 

zameranie na prípravu absolventov v študijných odboroch týkajúcich sa výlučne výtvarného 
umenia si zachovala dodnes. Z úzkeho zamerania študijných odborov realizovaných na 
VŠVU sa odvíja aj štruktúra tejto inštitúcie. Na rozdiel od iných vysokoškolských inštitúcií 
(vysokých škôl a univerzít) sa nečlení na fakulty ale priamo na katedry.  Na VŠVU študuje vo 
všetkých formách 697 študentov a pôsobí tu 102 vysokoškolských zamestnancov.  
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2. Zber údajov a ich analýza 
 
   V prvej fáze bola použitá obsahová analýza dokumentov bez použitia systému kategórií. 
Sledovanými jednotkami boli segmenty textu obsahovo zamerané na zabezpečovanie kvality, 
tj. zisťovala sa ich dichotómia (prítomnosť – neprítomnosť)  v analyzovaných dokumentoch.  
Cieľom realizovanej obsahovej analýzy oficiálnych dokumentov inštitucionálneho charakteru 
bolo excerpovať relevantné segmenty textu hodnotiace súčasnú situáciu týkajúcu sa kvality 
vzdelávania  poskytovaného jednotlivými zúčastnenými/sledovanými inštitúciami a stratégií 
jej zvyšovania a ich sumarizácia. V prípade VŠVU bola navyše k metóde obsahovej analýzy 
uplatnená aj metóda neštruktúrovaného rozhovoru s prorektorom pre štúdium. 
 
K základným analyzovaným dokumentom patrili: 
 
- Dlhodobé zámery sledovaných inštitúcií, 
- Hodnotiace správy EUA 2006 – 2008, 
- Správy o pedagogickej/vzdelávacej činnosti, 
- Vyhodnotenia pedagogickej/vzdelávacej činnosti 
- Výročné správy univerzít 
- Výročné správy fakúlt 
- Zásady hotnotenia vzdelávania a učiteľov študentmi univerzity/vysokej školy 
- Dotazníky spokojnosti študentov/hodnotenia vzdelávania a učiteľov študentmi 
 
Výsledkom prvej fázy analýzy bolo vytvorenie 4 inštitucionálnych správ. V druhej fáze 
analýzy bola použitá metóda systematickej komparácie obsahu inštitucionálnych správ a 
tematickej analýzy zameranej na identifikovanie základný typov prijatých stratégií zapojenia 
sa organizácie do zabezpečovania kvality vzdelávania. 
 
 
 
 
 
 

Zistenia 
 
1.Existujú na úrovni vysokoškolských inštitúcií (univerzít/vysokých škôl) stratégie 
zabezpečovania kvality? Ak nie, prečo? 
 
     Na základe zistení v rámci jednotlivých sledovaných vysokoškolských inštitúcií možno 
konštatovať, že problematike zabezpečovania kvality realizovaných výchovno-vzdelávacích 
procesov a poskytovaného vzdelania sa venuje pozornosť na všetkých vysokých školách a 
univerzitách v SR, pričom táto problematika je súčasťou viac-menej tých istých základných 
oficiálnych inštitucionálnych dokumentov. Rozdiely sú v miere rozpracovanosti tejto 
problematiky v príslušných dokumentoch a v úrovni implementácie systémov zabezpečovania 
kvality a strategických zámerov jej rozvoja do praxe. 
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     Problematike hodnotenia a riadenia kvality univerzít/vysokých škôl sa na Slovensku 
venuje výrazná pozornosť od roku 2006. Zvýšenie pozornosti tejto problematike sa odvíja od 
zapojenia Slovenska do realizácie projektu Inštitucionálne hodnotenie vysokých škôl v SR, 
ktorého koordinátorom bola Európska asociácia univerzít (EUA). Na Slovensku bol projekt 
realizovaný v spolupráci so Slovenskou rektorskou konferenciou a výstupmi na 
inštitucionálnych úrovniach boli Sebahodnotiace správy jednotlivých škôl. Na tento projekt 
nadviazalo oboznamovanie sa univerzít so systémom kvality známeho ako Európske normy a 
smernice. 
 
     Problematickým bodom je rozširovanie povedomia o realizovanom projekte 
Inštitucionálne hodnotenie vysokých škôl v SR a jeho výsledkoch a navrhovaných opatreniach 
ako aj o existencii a obsahu dokumentu Európske normy a smernice a z neho odvádzaných 
opatreniach smerom na nižšie úrovne univerzít/vysokých škôl. Pozitívne však možno 
hodnotiť praktickú rovinu dopadu uvedeného projektu a dokumentu. Za túto možno označiť 
pozornosť, ktorá sa venuje rozpracovávaniu stratégií rozvoja kvality na úrovni manažmentu 
jednotlivých inštitúcií a odtiaľ sa prenáša na nižšie úrovne, tj. podstatne vyššie povedomie 
nižších inštitucionálnych úrovní je o vnútroinštitucionálnych materiáloch a zámeroch. 
 
     Základným dokumentom, v rámci ktorého si slovenské vysoké školy rozpracovávajú svoje 
stratégie je dokument nazývaný Dlhodobý zámer/Dlhodobý zámer rozvoja. Tento dokument 
nevychádza explicitne z noriem a smerníc na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore 
vysokoškolského vzdelávania (ESG) ale odporúčania tohoto dokumentu sú v ňom v určitej 
miere reflektované v každej inštitúcii (napr. snahy o vytváranie jednotných systémov 
zabezpečenia kvality pre všetky inštitucionálne, budovanie interného sledovania kvality 
výučby cez hodnotenia študentov apod.).  
     Dlhodobé zámery si inštitúcie vypracovávajú obvykle pre oblasti vzdelávania, vedy a 
výskumu, umeleckej činnosti a projektových aktivit a zahraničné vzťahy. Dlhodové zámery 
sú vypracovávané na rôzne dlhé obdoba (v našom prípade je to obdobie 6 rokov – ŹU, UMB, 
8 rokov – VŠVU, resp.dokonca až 11 rokov – UKF). Rozdiely nachádzame aj v spôsobe 
zverejňovania týchto zámerov.  Je dobrou praxou, že školy  svoj Dlhodobý zámer rozvoja 
zverejňujú na svojich webových stránkach (aspoň v určitom rozsahu). Vypracovávanie a 
zverejňovanie cudzojazyčncýh mutácií Dlhodobého zámeru nie je bežnou praxou, ale čoraz 
častejšie sa stretávame aj s mutáciami v anglickom jazyku (nevypracovávajú ich všetky 
univerzity/vysoké školy a postupne čoraz viac škôl pristupuje aj na túto prax). 
 
    Plnenie Dlhodobých zámerov je priebežne vyhodnocované. Závery vyhodnocovania sú 
reflektované buď pri tvorbe nového Dlhodobého zámeru alebo pri tvorbe Aktualizácie 
Dlhodobého zámeru inštitúcie. Pri aktualizáciách Dlhodobých zámerov sa zohľadňujú aj 
neustále a pomerne rýchlo sa meniace hlavne vonkajšie podmienky fungovania vysokých 
škôl. 
 
     Okrem Dlhodobého zámeru možno nájsť v každej inštitúcii i ďalšie dokumenty 
pojednávajúce aj o tejto problematike a to buď z hľadiska vytyčovania relevantných 
operatívnych (konkrétnych a krátkodobých) cieľov jednotlivých organizačných zložiek alebo 
z hľadiska priebežného hodnotenia dosahovania krátkodobých a strategických cieľov (tieto 
dokumenty môžu mať v rámci jednotlivých inštitúcií rôzny charakter – nie je to jednotné ako 
v prípade Dlhodobého zámeru).  
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     Do určitej miery je problematika  zabezpečovania a rozvíjania kvality reflektovaná aj 
v Správach o pedagogickej činnosti, resp. Vyhodnoteniach pedagogickej činnosti, ktoré si 
inštitúcie zvyknú vypracovávať vždy za príslušný ukončený akademický rok. 
 
     Inštitucionálne stratégie rozvoja kvality na jednotlivých školách sú postavené väčšinou na 
rozvíjaní kvality študijných programov, spokojnosti študentov, vytváraní dostatočných 
študijných zdrojov, zvyšovaní odbornej spôsobilosti učiteľov, skvalitňovaní a zefektívňovaní 
štruktúr informačných systémov, monitorovaní záujmu o rôzne študijné programy, 
monitorovaní úspešnosti štúdia (študijné výsledky, predčasne ukončené štúdia, efektivita 
kreditového systému a študijných programov). 
 
 
2. Akým spôsobom/do akej miery prijatá stratégia ovplyvňuje zapojenie sa organizácie 
do merania kvality? 
 
     Všetky predmetné univerzity sa zaoberajú témou zabezpečovania kvality vzdelávania, ale 
odlišujú sa stratégiami a ich mierou aplikácie na zabezpečenie kvality vzdelávania. Základnou 
stratégiou zabezpečovania kvality vzdelávania je deklarovanie potreby systému 
zabezpečovania kvality vzdelávania. Formou deklarovania potreby systému zabezpečovania 
kvality vzdelávania sú verejné dokumenty, najmä dlhodobé zámery univerzít. Deklarovanie 
potreby systému zabezpečovania kvality vzdelávania sa odvíja najmä od externého 
hodnotenia univerzít v rámci EUA. Jednotlivé univerzity sa odlišujú vo východiskách 
nastavenia systému zabezpečovania kvality vzdelávania. Pohybujú sa od nepriameho 
„intuitívneho“ definovania kritérií kvality vzdelávania, cez aplikáciu prvkov kritérií ISO až po 
priame prepojenie ESG štandardov so systémom zabezpečovania kvality. Ukazuje sa, že  
 
explicitné deklarovanie systému zabezpečovania kvality vzdelávania ako jedným z kľúčových 
dlhodobých cieľov univerzity vytvára základnú stratégiu.  
      Druhou stratégiou zabezpečovania kvality vzdelávania je používanie procesov evaluácie. 
Základná forma evaluácie pozostáva z hodnotenia pedagogického procesu a pedagógov zo  
stany študentov. Táto forma evaluácie je na univerzitách prítomná bez ohľadu na charakter 
deklarácie systému zabezpečovania kvality vzdelávania univerzitou. Menej rozšírenou je 
forma evaluácie štúdia študentmi po ukončení štúdia (absolventmi). Evaluácia sa deje i na 
základe hodnotenia pedagogického procesu a pedagógov prostredníctvom kolegov, resp. 
vedúcich pracovníkov (hospitácie). Jedna zo sledovaných univerzít má aktuálne nastavený 
systém hodnotenia kvality prostredníctvom externej nezávislej inštitúcie (Úrad pre 
normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR). 
      Treťou stratégiou zabezpečovania kvality vzdelávania je implementovanie nových prvkov 
do systému vzdelávania. V takomto prípade boli univerzitou vypracované interné dokumenty, 
ktoré mali charakter usmernenia, pričom cieľom bolo vypracovania jednotných rámcov 
a modelov pri organizácii vzdelávania. Jedným z priamych implementačných nástrojov bola 
reforma študijných programov, pozostávajúca z nastavenia štandardov na študijné programy 
a študijné predmety na úrovni celej univerzity.  
 
 
3. Akým spôsobom/do akej miery prijatá stratégia obsahuje/vymedzuje povinnosti 
katedier, fakúlt  a iných inštitucionálnych jednotiek do merania kvality? 
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    Vymedzenie orientácie fakúlt a katedier na zabezpečovanie kvality vzdelávania je spravidla 
obsiahnuté v dlhodobom zámere univerzity/vysokej školy. Na úrovní jednotlivých fakúlt 
predstavuje stratégia zabezpečovania kvality vzdelávania zapojenie sa do procesov 
vymedzených v rámci univerzity v rámci dlhodobých zámerov fakúlt a/lebo zapojenia sa do 
interne zavedených postupov zabezpečenia kvality. V rámci UKF sa jednalo o interný 
dokument univerzity, ktorý bol fakultami prijatý pri vytváraní študijných programov 
a hodnotenia kvality vzdelávacieho procesu zo strany študentov. Jednalo sa o nasledovné 
oblasti: 

a) Študijné programy: zodpovední zamestnanci vedenia univerzity a fakúlt, vedúci 
katedier a garanti predmetov a študijných programov  

b) Hodnotenie študentmi: manažment univerzity, manažment fakúlt, študentský 
parlament a študenti 

c) Študijné prostriedky a podpora študentov: manažment univerzity, fakúlt ale aj katedry 
a pracoviská UKF, Univerzitná knižnica, Študentské domovy, Centrum IKT 

d) Informačné systémy: manažment univerzity a manažment fakúlt čo do tvorby 
a monitoringu efektivity, dekanáty, študijné oddelenia, katedry a jednotliví 
zamestnanci čo do napĺňania informačných systémov, Centrum informačných 
a komunikačných technológií UKF – koordinácia, tvorba a prevádzka informačných 
systémov UKF, efektívny prístup k informáciám z jednotlivých interných a externých 
informačných zdrojov pre pracovníkov a študentov UKF 
 
 
 

e) Zverejňovanie informácií: manažment univerzity, manažment fakúlt, Oddelenie médií 
Rektorátu UKF – potreba otvoriť viac priestoru smerom k verejnému informovaniu 
o hodnotení a pravidelnom monitoringu kvality na UKF 

      
Fakulty ZU sa zapojili do systému zabezpečovania kvality vzdelávania prostredníctvom 
zabezpečenia certifikácie riadenia kvality všetkých svojich činností prostredníctvom systému 
manažérstva kvality (ISO). Zapojenie sa katedier do systému zabezpečovania kvality 
vzdelávania sa ukázalo v rovine implementácie interných postupov navrhovaných univerzitou 
a prijatých fakultou. Konkrétne sa jednalo o implementáciu Návrhu postupu pri vytváraní 
systému zabezpečenia v oblasti vzdelávania v rámci transformácie študijných programov. 
 
4. Akým spôsobom/do akej miery sa stratégia venuje zapájaniu študentov do merania 
kvality? 
 
    Hodnotenie vzdelávania študentmi je v SR ukotvené vo vysokoškolskom zákone. Vo 
všetkých sledovaných univerzitách existujú varianty dotazníkov (ankiet) hodnotenia 
vzdelávania zo strany študentov. Prevažne sa jedná o interné dotazníky univerzity a študenti 
vystupujú v pozícii informátorov o vnímanej kvalite vzdelávania. Predmetom hodnotenia je 
spravidla pedagóg vyučujúci konkrétny predmet a študijný program študenta. V prípade, že 
má univerzita nastavené i hodnotenie študijného programu, deje sa tak u študentov 
v končiacich ročníkoch napr. v deň konania štátnej skúšky. V jednom prípade sme zistili 
zapojenie sa študentov do dotazníka z externého prostredia, kde bolo možné vyhodnotiť 
kvalitu vzdelávania v porovnaní s inými univerzitami. Taktiež sa objavuje tendencia 
k použitiu viacerých metód získavania informácií od študentov cez kombináciu dotazníkov 
s diskusiami so študentmi.  
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     V súčasnom období je viditeľná zmena administrácie dotazníkov študentom. Klasická 
papierová podoba je nahrádzaná elektronickými (on-line) dotazníkmi a dotazníkmi 
zverejnenými v Akademickom informačnom systéme univerzity. Druhý zaznamenaný trend 
spočíva v unifikácii dotazníkov na úrovni univerzity. Rozličné katedrové formy dotazníkov 
a pravidiel ich administrácie a hodnotenia sa stávajú organizovanejšie z pozície univerzity.  
     Jedným zo spoločných problémov pri získavaní informácií od študentov v rámci 
študentských dotazníkov je nízka miera zapojenia študentov. Druhým problémom je šírka 
záberu hodnotených predmetov (pedagógov), keď dochádza k selekcii niektorých z nich 
a všetky predmety študijných programov je možné hodnotiť až počas dlhšieho obdobia.   
Uvedené problémy znižujú reprezentatívnosť údajov získaných od študentov. 
     Študenti sa zúčastňujú procesu zabezpečovania kvality i ako hodnotitelia. Participujú na 
vyhodnocovaní údajov získaných z dotazníkov. Účasť na rozhodovaní v rámci vyhodnotenia 
údajov sa deje prostredníctvom členstva študentov v orgánoch univerzity a fakúlt: akademické 
senáty, kolégiá a komisie pre výberové konanie. 
 
 
 
 
 
 
5. Akým spôsobom stratégia vašej inštitúcie vymedzuje vzťah medzi 
výučbou/vzdelávaním a výskumom? 
 
     Všetky sledované univerzity majú etablované parametre vedy a výskumu ako súčasti 
kvality vzdelávania a sú súčasťou dlhodobých zámerov univerzít. Odlišujú sa však 
základnými stratégiami prepojenia vzdelávania a výskumu ako faktora kvality vzdelávania. 
Základnou stratégiou UKF je podpora vedy a výskumu u študentov. V rámci štúdia sú 
študenti systematicky vedení k vedeckovýskumnej činnosti. Pre študentov bakalárskeho 
a magisterského štúdia sa na fakultách každoročne organizujú súťaže študentskej vedeckej, 
odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOUČ). Najúspešnejší študenti súťaže sú uprednostňovaní 
pri prijímacom konaní na doktorandské štúdium. 
     Doktorandi majú možnosť zúčastniť sa vedeckých konferencií, ktoré organizujú fakulty. 
Môžu sa uchádzať o finančnú podporu svojej výskumnej činnosti formou podávania žiadostí  
o projekty v rámci Univerzitnej grantovej agentúry (UGA). Publikačná činnosť pedagógov je 
prepojená na študijnú literatúru pre študentov. Druhá identifikovaná stratégia sa primárne 
zameriava na podporu vedy a výskumu u pedagógov univerzity. Stratégia je prepojená na 
výkonové parametre univerzity vo viacerých oblastiach ako je úspešnosť v získaných 
domácich a zahraničných vedeckovýskumných grantoch, publikačná činnosť, centrá 
excelentného výskumu, prepojenie na externé organizácie v rámci základného a aplikovaného 
výskumu. Táto stratégia je podporovaná vytváraním miest vedecko-výskumných 
pracovníkov, ktorí sa primárne venujú vede a výskumu, ale sú zapojení i do pedagogického 
procesu. 
     Treťou identifikovanou stratégiou je profilácia. Najdôležitejšie oblasti vedeckovýskumnej 
činnosti sú zviazané s profiláciou univerzity v oblasti vzdelávania a jej výsledky vytvárajú 
nevyhnutný predpoklad na ďalšie napredovanie a skvalitňovanie výučby. Na profiláciu 
univerzity je zároveň prepojené i doktorandské štúdium. 
    Univerzity používajú zároveň rozličné finančné stimuly pre podporu vedy a výskumu 
pedagógov a študentov doktorandských študijných programov. 
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6. Akým spôsobom sa realizuje implementácia, monitoring a evaluácia/kontrola 
stratégie na vašej univerzite/VŠ? 
 
     V rámci slovenských vysokoškolských inštitúcií je implementácia stratégie 
zabezpečovania kvality zhodne realizovaná hlavnou mierou zhora nadol. Čiastočný odklon 
nachádzame na VŠVU, kde zodpovednosť za monitorovanie kvality je výraznou mierou 
presunutá na nižšie riadiace zložky, takže každá zložka školy (vedenie školy, vedúci katedier, 
pedagógovia ateliérov, kurzov, teoretických predmetov) nesie zodpovednosť za 
monitorovanie kvality na svojej úrovni. 
     Slovenské vysokoškolské inštitúcie zo zákona podliehajú externému hodnoteniu kvality 
vzdelávania zabezpečovanému Akreditačnou komisiou, ktorá je poradným orgánom 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Proces komplexnej akreditácie 
vysokoškolských inštitúcií zabezpečovaný Akreditačnou komisiou prebieha v šesťročných 
cykloch. Podpornými externými aktivitami zameranými na sledovanie kvality vzdelávania sú  
 
 
aj aktivity občianskeho združenia ARRA - Akademická rankingová a ratingová agentúra 
(každoročne) a The Trendence Graduate Barometer (každoročne). 
     Samotná stratégia zabezpečovania kvality, resp. implementácia tejto stratégie do praxe 
jednotlivých inštitúcií je väčšinou monitorovaná a hodnotená v krátkodobých  ročných 
cykloch a to obvykle vždy v zameraní na určitú oblasť. Tieto monitoringy a hodnotenia sú 
obvykle súčasťou prípravy Výročných správ o činnosti príslušnej inštitúcie, prípadne sa 
realizujú vo väzbe na Dlhodobé zámery inštitúcií, eventuálne sa uskutočnili pri spracovaní 
samohodnotiacej správy podľa modelu CAF za príslušné hodnotené obdobie. Výnimočne je 
možné stretnúť sa aj s krátkodobejšími cyklami monitoringu (raz za semester), prípadne ako 
súčasť pravidelných porád a hodnotení na úrovni vedenia univerzity/vysokej školy a vedenia 
fakúlt (zasadnutí kolégia rektora, kolégia dekana, akademického senátu univerzity/vysokej 
školy, akademického senátu fakulty, vedeckej rady univerzity/vysokej školy, vedeckej rady 
fakulty). S výnimkou zmieňovanej komplexnej akreditácie systematické monitorovanie 
a komplexná evaluácia implementácie inštitucionálnych stratégií zabezpečovania kvality vo 
všetkých oblastiach fungovania vysokoškolských inštitúcií zatiaľ absentuje. Jednotlivé  
univerzity/vysoké školy sa však  v čoraz väčšej miere snažia postupne si vytvárať relevantné 
systémy hodnotení, pričom prioritne sa orientujú  na oblasť výchovno-vzdelávacích procesov 
a vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti. Dôležitým nástrojom monitorovania kvality 
výchovno-vzdelávacích procesov sa stávajú rôzne študentské ankety, ktoré postupne z formy 
anonymných dotazníkov prechádzajú do elektronickej podoby. Dôležitým nástrojom 
monitorovania publikačnej a umeleckej činnosti vysokoškolských pedagógov sa zasa stáva 
Centrálny register publikačnej a umeleckej činnosti. 
     Ako už bolo vyššie uvedené, implementácia stratégie zabezpečovania kvality má 
v hrubých rysoch na väčšine vysokých škôl rovnaký charakter. Príkladom vysokoškolskej  
inštitúcie s čiastočným odklonom od na školách bežne sa vyskytujúcich tendencií môže byť 
VŠVU. Nakoľko na rozdiel od väčšiny ostatných vysokoškolských inštitúcií na VŠVU je 
zodpovednosť za monitorovanie kvality výraznou mierou presunutá na nižšie riadiace zložky, 
na VŠVU nachádzame v porovnaní s inými vysokoškolskými inštitúciami čiastočne odlišný 
prístup k nástrojom monitorovania kvality. Najdôležitejším nástrojom monitorovania kvality 
hlavnej edukačnej činnosti je tu verejné vystavenie semestrálnych prác všetkých študentov 
školy spojené s ich hodnotením (najprv pedagógom ateliéru/kurzu, potom členmi katedry 
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a následne pedagogickým zborom školy) a následným sprístupnením verejnosti. 
Predpokladom fungovania tohto nástroja je konštruktívne kritické prostredie. Diskusie nad 
prácami medzi pedagógmi a študentmi prebiehajú veľmi otvorene a za prítomnosti ostatných 
študentov katedry, katedrové komisie bývajú často doplnené o odborníkov z praxe 
z domáceho aj zahraničného prostredia. O výsledkoch hodnotenia diskutuje Pedagogická rada 
VŠVU a následne Umelecká rada VŠVU. Hodnotenie práce každého študenta v ateliéri a 
kurze je tak na konci semestra vlastne trojkolové – najskôr vedúcim ateliéru / kurzu, následne 
komisiou katedry a na záver aj celým pedagogickým zborom. Viacstupňové hodnotenie tak 
zabezpečuje vyššiu objektivitu a aj väčšiu transparentnosť.  
 
 
 
 
 
7. Akým spôsobom/do akej miery stratégia na vašej univerzite/vysokej škole reflektuje 
spoluprácu so strednými školami? 
 
     Čo sa týka orientácie stratégií zabezpečovania kvality jednotlivých vysokoškolských 
inštitúcií do oblasti spolupráce so strednými školami, v tomto bode je situácia značne 
nejednotná. Väčšinou stratégie zabezpečovania kvality, deklarované dominantne 
v Dlhodobých zámeroch škôl, túto dimenziu postrádajú, tj. Dlhodobé zámery väčšinou 
v rámci nich rozpracovaných stratégií zabezpečovania kvality priamo deklarované 
ciele/aktivity orientované na stredné školy a stredoškolákov s cieľom zlepšiť kvalitu 
stredoškolského vzdelávania nemajú. Spomedzi štyroch nami sledovaných vysokoškolských 
inštitúcií však tri (UKF, UMB a ŽU) majú aktivity zamerané na stredné školy obsiahnuté 
v svojich stratégiách zlepšovania kvality.  
     Dominantnou oblasťou spolupráce so strednými školami je pre ktorúkoľvek 
vysokoškolskú inštitúciu oblasť aktivizovania a získavania potenciálnych záujemcov o 
štúdium. Spolupráca so strednými školami je súčasťou stratégie zabezpečovania si klientov – 
budúcich študentov. Prostredníctvom tejto spolupráce vysokoškolské inštitúcie realizujú 
marketing a propagáciu ponúkaných študijných programov,  
     Ani implementácia stratégií v tejto oblasti sa však neuskutočňuje na základe nejakej 
širokoplošnej ucelenej koncepcie. Je bežnou praxou, že komunikácia so strednými školami  
prebieha predovšetkým na indiviuálnej úrovni jednotlivých katedier, prípadne cez osobné 
kontakty. Informovanie stredných škôl, resp. stredoškolákov o organizovaní rôznych pre nich 
určených podujatí sa v čoraz väčšej miere realizuje prostredníctvom webových stránok.      
S neštandardným riešením zabezpečovania informovanosti stredoškolákov o možnostiach ich 
ďalšieho štúdia na vysokej škole sa stretávame na Žilinskej univerzite. ŽU poskytuje 
informácie pre stredoškolákov - uchádzačov o štúdium elektronickou formou na základe 
požiadavky. Okrem toho ŽU pravidelne poskytuje informácie o štúdiu na ŽU gymnáziám, 
odborným školám a pedagogicko-psychologickým poradniam. Pre potenciálnych záujemcov o 
štúdium čoraz viac univerzít a fakúlt organizuje špeciálne podujatia, tzv. Dni otvorených dverí 
alebo Veľtrhy vzdelávania ako aj prípravné kurzy na prijímacie pohovory na niektoré aktuálne 
otvárané študijné programy.  
     Príkladom aktivit, organizovaných sledovanými vysokoškolskými inštitúciami, 
orientovaných na stredné školy a stredoškolákov s cieľom zlepšiť kvalitu vzdelávania môžu 
byť: 
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- neformálne aktivity určené pre stredoškolákov so zámerom popularizácie 
prírodovedných a technických predmetov, 

- riešenie projektov zameraných na skvalitnenie vzdelávania na stredných školách 
(jednak v orientácii na zvyšovanie kvality poskytovaného vzdelávania 
prostredníctvom rozvoja profesijných kompetencií učiteľov a jednak v orientácii na 
zvyšovanie kvality poskytovaného vzdelávania prostredníctvom inovácií študijných 
programov, obsahu vzdelávania, prostriedkov vzdelávania, vývoja nových učebných 
materiálov atď.), 

- propagačné aktivity (organizovanie a zúčastňovanie sa na Veľtrhoch vzdelávania, 
Kariérnych dňoch, organizovanie Dní otvorených dverí ako náborových akcií 
propagujúcich študijné programy aktuálne otvárané na jednotlivých inštitúciách a  
 
informujúcich o podmienkach prijímacích konaní, webové stránky škôl, printové 
materiály, publicita v regionálních a národných médiách. 
 

     Súčasťou spolupráce so strednými školami je aj aplikovaný výskum (primárne projekty 
KEGA – Kultúrna a edukačná grantová agentúra, ESF – Európsky sociálny fond) zameraný  
jednak na rozvíjanie a zvyšovanie profesijných kompetencií učiteľov stredných (ale aj 
základných) škôl. Je možné nájsť aj výskumné projekty zamerané na zlepšenie kvality 
stredoškolského vzdelávania s ohľadom na umiestnenie absolventov stredných škôl na trhu 
práce alebo na trhu vzdelávania. 
     Špecifické postavenie pri posudzovaní spolupráce so strednými školami majú 
pedagogické fakulty univerzít/vysokých škôl. Tieto vykazujú podstatne širšie (rozsahovo aj 
obsahovo) spektrum aktivít orientovaných na spoluprácu so strednými (a aj základnými) 
školami. Okrem vyššie uvádzaných aktivít sa výraznou mierou podieľajú na zabezpčeovaní 
ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl a školských 
zariadení, uskutočňovaní pedagogických praxí, tvorbe rôznych materiálov určených pre 
základné a stredné školy a na nich pôsobiacich pedagogických zamestnancov atď. 
    Na druhú stranu veľmi komplikované je postavenie VŠVU. VŠVU nemá definovanú jasnú 
politiku orientácie stratégie zabezpečovania kvality smerom do oblasti spolupráce so 
strednými školami. Samotná VŠVU túto skutočnosť hodnotí ako dôsledok vzniku 
umeleckých odborov na tzv. združených stredných školách (a teda nie na školách 
špecializovaných na umenie, ale takých, kde je umelecký odbor priradený väčšinou 
k technickým odborom). V Hodnotiacej správe EUA dostala VŠVU odporučenie, zapojiť sa 
do reformy výučby vizuálnych umení na základných, resp. stredných školách.  
 
8. Identifikácia interných a externých bariér 
 
    V zmysle zásad a postupov zabezpečenia kvality Európskej normy a smernice na interné 
zabezpečenie kvality vysokých škôl by vysokoškolské inštitúcie mali disponovať politikou a 
s ňou súvisiacimi postupmi na zabezpečenie, resp. trvalé zvyšovanie kvality a štandardu nimi 
poskytovaného vzdelania. Stratégia, politika a postupy by mali mať formálny status, mali  by 
byť verejne dostupné a mali by zahŕňať aj účast študentov a ďalších zainteresovaných strán. 
 
     V rámci WP5 našim cieľom bolo na vzorke 4 vysokoškolských inštitúcií zistiť, aká je 
realita v oblasti vytvárania interných inštitucionálnych systémov hodnotenia a zabezpečovania 
kvality vzdelávania. Zisťovali sme, či vysokoškolské inštitúcie na Slovensku venujú náležitú 
pozornost vytyčovaniu stratégií rozvoja kvality nimi zabezpečovaného vzdelávania, či majú 
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vo svojich oficiálnych dokumentech ukotvené príslušné strategické zámery,ak áno akým 
spôsobom sú vytýčené strategické zámery uvádzané do praxe a akým spôsobom sú zavádzané 
mechanizmy zabezpečovania a zvyšovania kvality následne hodnotené. Hlavné zistenia 
v tomto smere, ku ktorým sme dospeli v rámci nášho zisťovania, sú prezentované 
v kapitolách 4.1 – 4.7. Pozitívnym zistením je, že vysokoškolské inštitúcie na Slovensku 
venujú pozornost problematike hodnotenia a rozvíjania kvality nimi poskytovaného 
vzdelávania a zmienky o strategických zámeroch v tomto smere nachádzame aj v ich 
oficiálních inštitucionálnych dokumentech. Na druhej strane musíme konštatovať, že existujú  
 
značné rozdiely medzi jednotlivými inštitúciami, čo sa týka rozpracovanosti týchto zámerov  
a hlavne realizácie týchto zámerov v praxi. Predovšetkým tu existujú značné rezervy.        
V nasledujúcej tabuľke sumarizujeme bariéry, ktoré majú negatívny dopad na zavádzanie a 
rozvíjanie systémov zabezpečovania kvality na inštitucionálnej úrovni, pričom zvlášť 
uvádzame externé a zvlášť interné bariéry. 

 
Skúmaný aspekt 

 

 
Externé bariéry 

 
Interné bariéry  

Existencia stratégie 
zabezpečovania 
kvality na 
inštitucionálnej 
úrovni 

- nejednotnosť obsahov dokumentov 
prijatých bolonským procesom, 
národnými autoritami, 
akademickou obcou na 
celoslovenskej úrovni 
a akademikmi na inštitucionálnej  
úrovni 

- absencia spoločných 
dokumentov/stratégií prijatých 
akademickou komunitou 
a miestnou samosprávou   

- nejednotná metodika a politika 
zabezpečovania merania kvality 
na univerzitách/vysokých 
školách, rozdielne spôsoby 
a metódy evaluácie 
(samohodnotenie, CAF, ESG, 
ISO 9001:2008) 

- nejednotnosť vnímania 
predmetnej problematiky 
zúčastnenými stranami 
(manažmentom, 
zamestnancami a študentmi)  

- nejednotnosť a prípadná 
absencia sústavy organizačných 
noriem a prístupov 
k zabezpečovaniu kvality na 
jednotlivých súčastiach 
univerzity/vysokej školy pri 
rovnakých alebo podobných 
procesoch 

- nedôvera v možnosť aplikácie 
rovnakého postupu hodnotenia 
v rámci celej inštitúcie 
vzhľadom na odlišnosti a 
špecifiká jednotlivých  fakúlt, 
katedier, ústavov, študijných 
programov – problém 
aplikovania  rovnakého postupu 
hodnotenia na celej 
univerzite/vysokej škole  

- nedostatočná komunikácia 
medzi akademickou obcou a 
manažmentom 
univerzity/vysokej školy  

- nedostatočná komunikácia 
v rámci akademickej obce ako 
aj v rámci manažmentu 
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univerzity/vysokej školy 
 - časová náročnosťvytvárania 

systémov zabezpečovania 
kvality a ich implementácie do 
praxe 

Vplyv stratégie na 
zapojenie sa 
organizácie do 
merania kvality 

- používanie odlišných kritérií a 
ukazovateľov pri externom 
hodnotení univerzít/vysokých 
škôl zo strany rôznych inštitúcií 

- časté zmeny v uplatňovaných 
kritériách hodnotenia kvality  
univerzít/vysokých škôl 

-  prílišné byrokratické zaťaženie 
univerzity/vysokej školy 

 
- nedostatočná akceptácia  

umeleckého výskumu (bariéra pre 
vysoké školy umeleckého 
zamerania a pre pedagogické 
fakulty) 

- neustále sa meniaca metodika 
prideľovania verejných financií 
univerzitám/vysokým školám zo 
strany Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR 

- nutnosť zvažovať regionálne 
disparity pri implementácii ESG 
v rámci jednotlivých inštitúcií 
(napr. opodstatnená rozdielnosť 
vo výsledkoch merania v oblasti 
uplatniteľnosti študentov na trhu 
práce v jednotlivých regiónoch 
a pod.)  

- financovanie trvalo udržateľného 
systému kvality podľa 
požiadaviek ESG 

- nízka informovanosť 
o existencii požiadaviek ESG - 
neexistencia jednotných 
a presne špecifikovaných 
kvantitatívnych ukazovateľov 
pre napĺňanie stratégie na 
úrovni univerzity/vysokej školy 

- rôznorodosť prístupov 
k hodnoteniu výkonov 
pedagogických zamestnancov 
v rámci jednotlivých 
organizačných zložiek 
univerzity/vysokej školy 

- odlišný prístup k vytváraniu 
kultúry kvality 
v predchádzajúcich obdobiach  

- rozdielnosť dosiahnutých 
úrovní v  implementácii 
hodnotenia kvality v rámci 
jednotlivých organizačných 
zložiek danej 
univerzity/vysokej školy 

- absencia koordinácie systému 
hodnotenia kvality 

- absencia komisie pre kvalitu na 
úrovni univerzít/vysokých škôl  

 

Vymedzenie 
povinností katedier, 
fakúlt a iných 
inštitucionálnych 
jednotiek v stratégii 

- prílišné byrokratické zaťaženie 
univerzít/vysokých škôl 

 
 

- nedostatečná znalosť noriem a 
smerníc ESG na nižších 
úrovniach univerzity/vysokej 
školy 

- rôzna miera pozornosti 
venovaná zo strany nižších 
organizačných zložiek 
univerzity/fakulty (napr. Zo 
strany katedier) rozvoju kvality 

- prílišné byrokratické zaťaženie 
pracovísk univerzity/vysokej 
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školy 
-  existencia „slabších“ 

a „silnejších“ jednotiek 
univerzity  

- systém hodnotenia 
neumožňuje uplatňovanie 
interného benchmarkingu  

- nízka motivácia jednotlivcov 
ako aj organizačných jednotiek 
zapojiť sa do systému kvality  

- finančná záťaž spojená 
s napĺňaním politiky 
zabezpečovania kvality  

Zapájanie študentov 
do merania kvality v 
prijatej stratégii 

- nízka diverzifikovanosť 
motivačných nástrojov  MŠVVaŠ 
pre študentov do zapájania sa do 
systému zabezpečovania kvality 

 

- neefektívne postupy zapájania 
študentov do merania kvality zo 
strany univerzity a jej súčastí 

- rozpor medzi deklarovanými 
požiadavkami študentov na 
umožnenie ich participácie na 
hodnotení kvality 
poskytovaného vzdelávania a 
mierou ich zapojenia do týchto 
procesov 

 - uplatňovanie účelového 
hodnotenia zo strany študentov 
oproti uplatňovaniu 
požiadavky skutočnej kvality 
vzdelávania spojenej s vyššou 
náročnosťou štúdia 

- neochota študentov 
participovať hlavne opakovane 
v procese merania kvality na 
univerzite  

 
Na základe výskumných zistení bolo konštatované, že medzi vonkajšie faktory negatívne 
pôsobiace na proces implementácie ESG do praxe možno zaradiť: 

- nejednotnosť obsahov dokumentov prijatých bolonským procesom, národnými 
autoritami, akademickou obcou na celoslovenskej úrovni a akademikmi na 
inštitucionálnej  úrovni, 

- absenciu spoločných stratégií a dokumentov prijatých akademickou komunitou 
a miestnou samosprávou, 

- nejednotnú politiku a metodiku zabezpečovania hodnotenia kvality na vysokých 
školách, rozdielne spôsoby a metódy evaluácie (samohodnotenie, CAF, ESG, ISO 
9001:2008), 

- časté zmeny v uplatňovaných kritériách hodnotenia kvality  vysokých škôl, 
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- používanie rozdielnych kritérií a ukazovateľov zo strana rôznych inštitúcií pri externom 
hodnotení vysokých škôl, 

- prílišné byrokratické zaťaženie vysokých škôl, 
 

- nedostatočnú akceptáciu  umeleckej činnosti a jej výskumu, 
- neustále sa meniacu metodiku prideľovania verejných financií vysokým školám zo 

strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
- nutnosť zvažovať regionálne disparity pri implementácii ESG v rámci jednotlivých 

inštitúcií (napr. opodstatnená rozdielnosť hodnotenia uplatniteľnosti absolventov na trhu 
práce v jednotlivých regiónoch), 

- financovanie trvalo udržateľného systému kvality podľa požiadaviek ESG. 
 
Ako najzávažnejšie vnútorné (inštitucionálne) faktory negatívne pôsobiace na proces 
implementácie ESG do praxe boli identifikované nasledujúce skutočnosti: 

- nejednotnosť vnímania predmetnej problematiky zúčastnenými stranami 
(manažmentom, zamestnancami, študentmi), 

- nejednotnosť a prípadná absencia systematickej sústavy organizačných noriem 
a prístupov k zabezpečovaniu kvality na jednotlivých organizačných súčastiach vysokej 
školy, 

- nedôvera v možnosť aplikácie rovnakého postupu hodnotenia v rámci celej inštitúcie 
vzhľadom na odlišnosti a špecifiká jednotlivých  fakúlt, katedier, ústavov, študijných 
programov (problém aplikovania  rovnakého postupu hodnotenia na celej vysokej 
škole), 

- nedostatočná komunikácia medzi akademickou obcou a manažmentom vysokej školy, 
- nedostatočná komunikácia v rámci akademickej obce ako aj v rámci manažmentu 

vysokej školy, 
- časová náročnosť vytvárania systémov zabezpečovania kvality a ich implementácie do 

praxe, 
- nízka informovanosť o existencii požiadaviek ESG vrátane absencie jednotných 

a presne špecifikovaných kvantitatívnych ukazovateľov pre napĺňanie tejto stratégie na 
inštitucionálnej úrovni, 

- nedostatočná znalosť noriem a smerníc ESG na nižších úrovniach vysokej školy, 
- rôzna miera pozornosti venovaná zo strany nižších organizačných zložiek (napr. zo 

strany katedier) rozvoju kvality, 
- rôznorodosť prístupov k hodnoteniu výkonov pedagogických zamestnancov v rámci 

jednotlivých organizačných zložiek vysokej školy, 
- odlišný prístup k vytváraniu kultúry kvality v predchádzajúcich obdobiach, 
- rozdielnosť dosiahnutých úrovní v implementácii hodnotenia kvality v rámci 

jednotlivých organizačných zložiek danej vysokej školy, 
- absencia koordinácie systému hodnotenia kvality, 
- absencia komisie pre kvalitu na úrovni vysokých škôl, 
- systém hodnotenia neumožňujúci uplatňovanie interného benchmarkingu, 
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- nízka motivácia jednotlivcov ako aj organizačných jednotiek zapojiť sa do systému 
zabezpečovania kvality,  

- administratívna a finančná záťaž spojená s napĺňaním politiky zabezpečovania kvality, 
- neefektívne postupy zapájania študentov do merania kvality zo strany univerzity a jej 

súčastí, 
- rozpor medzi deklarovanými požiadavkami študentov na umožnenie ich participácie na 

hodnotení kvality poskytovaného vzdelávania a mierou ich zapojenia do týchto 
procesov, 

- uplatňovanie účelového hodnotenia zo strany študentov oproti uplatňovaniu požiadavky 
skutočnej kvality vzdelávania spojenej s vyššou náročnosťou štúdia, 

- neochota študentov participovať hlavne opakovane v procese merania kvality na 
univerzite. 

 
 
 

Závery 

 

    Získané výsledky poukazujú na skutočnosť, že v rámci Slovenska je systému 
zabezpečovania kvality vzdelávania venovaná pozornosť. Ukazuje sa, že jedným z kľúčových 
stimulov bolo zapojenie sa Slovenska do projektu Inštitucionálne hodnotenie vysokých škôl 
v SR.  

    Vysoké školy majú záujem o kvalitu vzdelávania deklarovaný v oficiálnych dokumentoch 
a je súčasťou najmä oficiálneho dokumentu Dlhodobý zámer vysokej školy. Dlhodobý zámer 
sú vysoké školy povinné vypracovávať v zmysle Zákona o vysokých školách č. 175/2008 Z. 
z. , pričom v ňom majú deklarovať svoje zámery a ciele minimálne pre 6-ročné časové 
obdobie. Tento dokument je veľmi dôležitý aj z hľadiska komplexnej akreditácie, ktorá sa na 
základe v súčasnosti platnej legislatívy má uskutočňovať v šesťročných cykloch. V procese 
komplexnej akreditácie Akreditačná komisia posudzuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, 
umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť škôl v nadväznosti na ich dlhodobé zámery, pričom 
hodnotí aj personálne, technické, informačné a ďalšie podmienky, v ktorých sa táto činnosť 
uskutočňuje.  

    Na jednej strane teda vysoké školy majú záujem o kvalitu vzdelávania a svoje zámery 
zhodne deklarujú predovšetkým v svojich dlhodobých zámeroch, na druhej strane sa však 
jednotlivé vysoké školy líšia v tom, od akých kritérií sa systém zabezpečovania kvality 
vzdelávania odvíja. Niektoré vysoké školy sa odvíjajú priamo od ESG štandardov a niektoré 
adaptovali formálne iné kritéria (napr. ISO), ktoré sa ukazujú byť kompatibilné s ESG 
štandardmi.  

     Zatiaľ čo deklarovanie potreby systému zabezpečovania kvality vzdelávania je v kontexte 
Slovenska súčasťou stratégie všetkých skúmaných vysokých škôl, prejavuje sa tu odlišná 
miera implementácie systému zabezpečovania kvality vzdelávania do praxe. Na jednotlivých  

 



                                                                                       

       

19 
 

vysokých školách sa objavujú parciálne stratégie, ktoré smerujú k podpore kvality 
vzdelávania. Tieto stratégie sú prevažne orientované na niektorú oblasť kvality vzdelávania. 
Menej často sa objavujú komplexné a systémovo zavedené procesy, ktoré by pokrývali celú 
oblasť systému zabezpečovania kvality vzdelávania.  

      Prirodzenú platformu pre vytváranie stratégie zabezpečovania kvality vzdelávania 
predstavujú pre vysoké školy na Slovensku kritériá, podľa ktorých sú hodnotené 
Akreditačnou komisiou. Akreditačná komisia je poradný orgán vlády SR, ktorého úlohou je 
vyjadrovať sa k spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať jednotlivé študijné programy 
a hodnotiť kvalitu ich vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej 
činnosti. Orientovanie dlhodobých zámerov vysokých škôl a univerzít len na formulovanie 
parciálnych stratégií, bez uvádzania zámerov vytvárania komplexných systémov 
zabezpečovania kvality vzdelávania, je do určitej miery dôsledkom nestability kritérií, podľa 
ktorých školy posudzuje Akreditačná komisia. Smerom k vysokým školám umeleckého 
charakteru je proces zavádzania komplexných systémov zabezpečenia kvality vzdelávania 
spomaľovaný absenciou ujasnenej koncepcie kritérií ich hodnotenia (na jednej strane snaha  
Akreditačnej komisie o vytvorenie jednotných princípov hodnotenia všetkých univerzít a 
vysokých škôl, na druhej strane v porovnaní s inými vysokými školami špeciálne smerovanie 
výstupov umeleckých vysokých škôl viac do oblasti umeleckej činnosti než do oblasti 
vedecko-výskumnej činnosti). 

     Na základe analýzy bariér zavádzania a udržiavania systému zabezpečovania kvality 
vzdelávnia naše odporúčania smerujú tak k externému ako i internému prostrediu vysokých 
škôl. Vo vzťahu k externému prostrediu odporúčame najmä väčšie prepojenie ESG 
štandardov s národnou politikou (rozdeľovanie dotácií na vysoké školy, akreditácia študijných 
programov a odborov, atď.) ako i stabilizáciu kritérií hodnotenia kvality vzdelávania. Vo 
vzťahu k internému prostrediu je potrebné podporovať reálnu implementáciu systému 
zabezpečovania kvality vzdelávania a to najmä smerom k nižším organizačným jednotkám 
vysokých škôl (fakulty – katedry – pedagógovia). Predpokladom je konkrétne definovanie 
a explicitne formulovanie kritérií hodnotenia/merania kvality vzdelávania ako i nastavenie 
stratégie riadenia zmeny vnímania systému zabezpečovania kvality vzdelávania na nižších 
organizačných jednotkách vysokých škôl. 

     Prehľad bariér zavádzania komplexných systémov zabezpečovania kvality vzdelávania 
súvisiacich jednak s externým prostredím a jednak s interným prostredím vysokoškolských 
inštitúcií na Slovensku štruktúrovaný podľa jednotlivých aspektov skúmaných v rámci WP 5 
je sumarizovaný v prehľadovej tabuľke uvádzanej v  časti 4.8 Identifikácia externých 
a interných bariér. 

 

 

 

 

 

 

Príklady dobrej praxe 
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1. Implementácia ESG štandardov 
 
     Príkladom dobrej praxe realizácie implementácie, monitoringu a evaluácie/kontroly 
stratégie môže byť stratégia implementácie ESG štandardov na Univerzite Konštantína 
Filozofa  v Nitre. Táto je rozčlenená do dvoch rovín – jednu rovinu predstavuje 
implementácia ESG štandardov na úrovni univerzity a druhú rovinu predstavuje 
implementácia ESG štandardov na úrovni fakúlt.  
      Centrálna stratégia implementácie ESG štandardov z úrovne vedenia univerzity dolu 
(manažment univerzity → manažment fakúlt UKF → vedenie katedier fakúlt UKF) je viazaná 
na implementáciu celoeurópskych princípov a noriem ESG v podobe nasledovných šiestich 
štandardov kvality platných pre UKF: SPROG – schvaľovanie, sledovanie a periodické 
hodnotenie študijných programov (oblasť zodpovedá Štandardu 2 v ESG), HODS – 
hodnotenie študentov (oblasť zodpovedá Štandardu 3 v ESG), PERS – zabezpečenie kvality 
učiteľov (oblasť zodpovedá Štandardu 4 v ESG), PODP – študijné prostriedky a podpora 
študentov (oblasť zodpovedá Štandardu 5 v ESG), IS – informačné systémy (oblasť 
zodpovedá Štandardu 6 v ESG), PUBL – zverejňovanie informácií (oblasť zodpovedá 
Štandardu 7 v ESG). Súčasťou tejto roviny implementácie je aj výskumná a grantová podpora 
implementácie a overenia jednotlivých postupov, ktoré UKF na úrovni zabezpečenia kvality 
realizuje (projekt IBAR a aktuálne podaný projekt ESF Interné zabezpečovanie kvality 
vzdelávania na UKF v Nitre implementáciou európskych noriem a štandardov (ESG), ktorý je 
v procese schvaľovania). 
      Implementáciu ESG štandardov na úrovni fakúlt výraznou mierou ovplyvňujú interné 
špecifiká jednotlivých fakúlt. V roku 2009 boli Výročné správy fakúlt orientované len na 
analýzu kvality výskumu na fakultách, v roku 2011 štyri z piatich fakúlt univerzity 
(Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta stredoeurópskych štúdií a Fakulta 
sociálnych vied a zdravotníctva) vo svojich rozvojových zámeroch deklarovali aj potrebu 
nastavenia interných mechanizmov kvality vzdelávania reflektujúcich stratégiu a zámery 
univerzity. Fakulta prírodných vied naďalej zdôrazňuje ako prioritu sústrediť sa na kvalitu 
výskumu, ktorú považuje za bázu aj pre kvalitu vzdelávania. 
     Celkovo implementácia stratégie aj v uvedenom zameraní prebieha hlavne v smere z hora 
nadol. Dominantne sa to týka hlavne oblastí HODS, PODP, PUBL a IS. Naproti tomu oblasť 
SPROG je primárne zastúpená na fakultách a oblasť PERS je vyvážene koordinovaná 
manažmentom univerzity aj manažmentom fakúlt. 
 
2.  Implementácia štandardov ISO a CAF 
 
     Príkladom dobrej praxe implementácie stratégie riadenia kvality z univerzitnej úrovne na 
úroveň fakúlt je Žilinská Uinierzita v Žiline. 
Napríklad Elektrotechniká fakulta má od júna 2003 certifikovaný systém riadenia kvality 
podľa normy STN ISO 9001. Tento systém riadenia kvality zahŕňa hodnotenie všetkých 
procesov na fakulte s dôrazom na vzdelávanie. V roku 2010 pripravila fakulta podklady pre  
 
obnovenie platnosti tohto certifikátu. Tento certifikát bol úspešne obnovený v rámci 
pravidelného preverovania spĺňania kritérií dňa 5. 10. 2010 s platnosťou do 5. 10. 2013. 
Fakulta špeciálneho inžinierstva má vybudovaný a zavedený systém manažérstva kvality v 
súlade s požiadavkami normy STN EN 9001:2001. Fakulta špeciálneho inžinierstva pripravila 
podklady pre obnovenie platnosti tohto certifikátu a dňa 29. apríla 2010  bola úspešne 
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recertifikovaná s platnosťou do 2. 5. 2013. Kvalita poskytovania vzdelávacích služieb je 
jednou z oblastí, na ktoré je certifikát vydaný. Fakulta prírodných vied ŽU (terajšia Fakulta 
humanitných vied) a  Stavebná fakulta  implementovali model samohodnotenia - CAF. 
Ostatné fakulty majú buď certifikáty príslušného systému riadenia kvality alebo sú hodnotené 
v rámci celej univerzity modelom CAF. 
 
 
3. Reforma výučby 
 
     Ako príklad dobrej praxe realizácie stratégie zabezpečovania kvality možno uviesť 
reformu výučby, ktorú od februára 2011 zabezpečuje na Vysokej škole výtvarných umení v 
Bratislave súčasné vedenie tejto školy. Uskutočňovaná čiastočná reforma výučby na VŠVU sa 
zameriava predovšetkým na revíziu aktuálnej skladby praktických aj teoretických predmetov, 
na nastavenie jasnejšej a zrozumiteľnejšej profilácie všetkých troch stupňov štúdia, na úpravu 
a vylepšenie kreditového systému podľa kritérií ECTS a na prípravu vyučovacieho procesu na 
prechod k modulárnemu systému výučby. Diskusia o plánovaných zmenách a konkrétnych 
krokoch sa realizuje prostredníctvom otvorených diskusií vedenia so všetkými členmi 
jednotlivých katedier ako aj so zástupcami študentov.  
 
 
 
4. Hodnotenie kvality vzdelávania 

       Ako príklad dobrej praxe realizácie stratégie evaluácie môže slúžiť uplatňovanie 
hodnotenia kvality vzdelávania z viacerých pohľadov, konkrétne interných (študenti, 
absolventi, kolegovia) a externých (spolupracujúce organizácie a nezávislá organizácia). 
Takisto sa osvedčilo zavedenie systému pre zefektívnenie a unifikovanie rozsahu kontaktných 
hodín výučby a pracovnej záťaže študenta pri koncipovaní študijných programov pre následný 
proces akreditácie študijného programu (pozitívny dopad na študenta ako aj využitie ľudských 
zdrojov) a vytvorenie priestoru pre modularizáciu študijných programov (pozitívny dopad – 
efektívne využívanie ľudských zdrojov). 
 
5. Hodnotenie kvality vzdelávania zo strany študentov 
 
Pri zapájaní študentov do merania kvality vzdelávania sa na jednotlivých 
univerzitách/vysokých školách osvedčilo najmä: 

- prizývanie/zapájanie študentov do diskusií s vedením školy o plánovaných 
reformách štúdia a vytváranie možností priamej konfrontácie názorov študentov na 
rozvoj školy s názormi vedenia školy, 

- prizývanie/zapájanie študentov do tvorby dotazníkov pre hodnotenie vzdelávania  
 

- a učiteľov (realizované napr. prostredníctvom spolupráce študentov – členov 
študentsko parlamentu s prorektorkou pre vzdelávanie. 

- ponechanie organizácie dotazníkovej akcie zameranej na hodnotenie vzdelávania 
a učiteľov na samotných študentoch  (ale za pomoci prodekanov pre vzdelávanie na 
jednotlivých fakultách.  

- hodnotenie študijných programov študentmi končiacimi príslušný študijných 
program (t.j. absolventmi týchto študijných programov – hodnotenie absolvovaného 
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študijného programu robia študenti končiacich ročníkov štúdia v dni konania 
štátnych záverečných skúšok), 

- zaraďovanie pedagógov do hodnotenia študentmi v trojročných cykloch (t.j. každý 
pedagóg je hodnotený študentmi pravidelne v trojročnom cykle), v prípade 
negatívneho hodnotenia opätovné zaradenie pedagóga do hodnotenia a v prípade 
opakovaného negatívneho hodnotenia zváženie ukončenia pracovného pomeru. 

 
6. Zavádzanie informačných systémov 
 
     Veľmi dobré výsledky v rámci zabezpečovania riadenia kvality vzdelávania nachádzame 
na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v oblasti využívania informačných systémov pre 
tieto účely. Oblasť informačných systémov je najprepracovanejším systémom zabezpečenia 
kvality na UKF. Má podporný, informačný, registračný, komunikačný, riadiaci charakter 
a umožňuje efektívne využívať pracovný a študijný čas zamestnancov a študentov univerzity. 
Univerzita prostredníctvom informačných systémov (Akademický informačný systém, 
Knižničný informačný systém, Evidencia záverečných prác, Evidencia projektov, 
WebManager, Správa dokumentov, Objednávkový systém, Stravovací systém, Dochádzkový 
systém, Informácie o dochádzke – prístupné na web-stránke UKF) na univerzite zabezpečuje  
zber, spracovanie, uchovávanie a zverejňovanie relevantných informácií pre účinné 
zabezpečenie uskutočňovania vzdelávania, vedeckých aktivít, odborných aktivít, evidencie a 
iných aktivít, ako aj ich sprístupnenie zainteresovaným osobám (manažér, zamestnanec, 
študent) a využívanie informácií na riadenie (úroveň univerzity, fakúlt ako aj katedier, 
zároveň aj sebariadenie každého pedagogického alebo vedeckého pracovníka univerzity ako 
aj študenta UKF). 
 

7. Zavádzanie výkonových modelov 

      Ako príklad pozitívneho spôsobu ovplyvňovania vzťahu medzi výučbou/vzdelávaním 
a výskumom môže slúžiť výkonový model uplatňovaný na Univerzite Mateja Bela v Banskej 
Bystrici. V rámci tohto modelu ako motivačné faktory pôsobia: Metodika rozpisu finančných 
prostriedkov UMB  na organizačné súčasti, Cena rektorky, fond na podporu špičkových 
odborníkov zo zahraničia, Systém hmotnej stimulácie tvorivých zamestnancov (EF), Pravidlá 
pre ocenenie najlepšieho pedagogické a vedecko-výskumného pracoviska fakulty (EF), 
Kritériá hmotnej stimulácie za výsledky vo vede a výskume (FHV), Kritériá prideľovania 
osobného ohodnotenia podľa výsledkov vo vede a výskume (PF, FPV), Kritériá priznávania 
odmien podľa výstupov vo vede a výskume (FPVaMV). 
 
 
8. Tvorba projektov na implementáciu ESG štandardov 
 
     Ako ďalší príklad dobrej praxe implementácie stratégie rozvíjania kvality môže slúžiť 
projekt Žilinskej univerzity Rozvoj kultúry kvality na Žilinskej univerzite na báze európskych 
štandardov vysokoškolského vzdelávania. Žilinská univerzita sa týmto projektom podaným 
v roku 2011 uchádza o získanie grantu v rámci operačného programu Vzdelávanie, v ktorom 
jednou z najvýznamnejších aktivít je tvorba stratégie trvalého zlepšovania kvality, 
vychádzajúcej z noriem a smerníc na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore 
vysokoškolského vzdelávania. V rámci tohto projektu bude vytvorená stratégia trvalého 
zlepšovania univerzity obsahujúca záväzok k rozvoju kultúry kvality a politiky vo vzťahu 
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k zainteresovaným stranám, ako aj systém schvaľovania, pravidelnej revízie a kontroly 
účinnosti vnútorného systému zabezpečenia kvality vzdelávania. 
 
9. Spolupráca so strednými školami 
 
      Žilinskú univerzitu možno uviesť aj ako príklad dobrej praxe uplatňovania stratégie 
rozvoja kvality při rozvoji spolupráce so strednými školami. Žilinská univerzita je aktívnym 
členom klastra informačno-komunikačných technológii  „z@ict“, kde majú zastúpenie aj 
stredné školy. Jedným z cieľov klastra je pôsobiť na obsah vzdelávania na stredných školách 
smerom k požiadavkám vysokých škôl a podnikovej praxe. Prostredníctvom projektu 
POPULAS napomáha popularizácii vedy a techniky u stredoškolských študentov a správne 
nasmerovanie ich ďalšieho štúdia na vysok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÍLOHA 
 
Porovnanie inštitucionálnych údajov a zistení 
 
Q1 Existujú na úrovní vysokoškolských inštitúcií (univerzít/vysokých škôl) stratégie 
zabezpečovania kvality? Ak nie, prečo? 
 
Tab 1. : Tvorba stratégie zabezpečovania kvality vzdelávania na úrovni organizácie 

 UKF UMB ZU VŠVU 
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 Zdroje  pre 
tvorbu 

stratégie:  
východiskov
é dokumenty 
(vonkajšie) 

Normy a smernice 
na zabezpečovanie 
kvality 
v Európskom 
priestore 
vysokoškolského 
vzdelávania (ESG) 

čiastočne Normy 
a smernice na 
zabezpečovanie 
kvality 
v Európskom 
priestore 
vysokoškolského 
vzdelávania 
(ESG) 

Program 
hospodárskeho 
a sociálneho 
rozvoja Žilinského 
kraja na roky 2007 
– 2011 
Záverečná správa 
EUA z následnej 
evalvácie ŽU, 
2006 
Spätná správa 
z posúdenia na 
mieste – model 
CAF na ŽU za rok 
2008  
Spätná správa 
z posúdenia na 
mieste – model 
CAF na ŽU za rok 
2010 

Hodnotiaca 
správa 
Akreditačnej 
komisie SR 
z komplexnej 
akreditácie 
v roku 2009 
Normy 
a smernice na 
zabezpečovanie 
kvality 
v Európskom 
priestore 
vysokoškolskéh
o vzdelávania 
(ESG), 2009 

Lokalizácia 
deklarácie 
stratégie: 

inštitucionáln
e dokumenty  

Dlhodobý zámer 
UKF na roky 2007 
– 2017 
Aktualizácia 
Dlhodobého 
zámeru UKF na 
roky 2011 – 2017 
Návrh postupu pri 
vytváraní systému 
zabezpečenia 
kvality v oblasti 
vzdelávania na 
UKF 
Sebahodnotiaca 
správa UKF, 2006 
Vyhodnotenie 
plnenia 
Dlhodobého 
zámeru za roky 
2007 - 2009 

Dlhodobý zámer 
rozvoja UMB do 
roku 2013 
Rozvíjaný 
systém 
manažérstva 
kvality podľa 
STN EN ISO 
9001:2009 
 

Dlhodobý zámer 
ŽU na obdobie 
rokov 2008 – 2013 
Výročná správa 
o činnosti ŽU za 
rok 2010 
Projekt Rozvoj 
kultúry kvality na 
ŽU na báze 
európskych 
štandardov 
vysokoškolského 
vzdelávania 

Dlhodobý zámer 
VŠVU 
Sebahodnotiaca 
správa VŠVU 

Q2 Akým spôsobom/do akej miery prijatá stratégia ovplyvňuje zapojenie sa organizácie do 
merania kvality? 
 
Tab 2. : Stratégie zabezpečovania kvality vzdelávania na úrovni organizácie. 
 spôsoby    

stratégie UKF UMB ZU VŠVU 
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Deklarovanie 

Verejné 
dokumenty 
Interné 
dokumenty 

Verejné 
dokumenty 

Verejné 
dokumenty 

Verejné 
dokumenty 

Evaluácia 

študentmi Študentmi 
hospitácie 

Študentmi 
Hospitácie 
Absolventmi 
Spolupracujúce 
organizácie 
Externou 
nezávislou 
inštitúciou 

Študentmi 
Spolupracujúce 
organizácie 
 

Implementácia 

Reforma 
študijných 
programov 
Revízia 
vnútorných 
predpisov 

   

 

Q3 Akým spôsobom/do akej miery prijatá stratégia obsahuje/vymedzuje povinnosti katedier, 
fakúlt  a iných inštitucionálnych jednotiek do merania kvality? 
 
Tab. 3: Stratégie zabezpečovania kvality vzdelávania na úrovni fakúlt, katedier a iných 
inštitucionálnych jednotiek. 
 spôsoby    

Úroveň 
riadenia 

UKF UMB ZU VŠVU 

univerzita 

Dlhodobý zámer 
Návrh postupu pri 
vytváraní systému 
zabezpečenia 
kvality v oblasti 
vzdelávania 

Dlhodobý 
zámer 
Implementáci
a systému 
riadenia 
kvality ISO 

Dlhodobý zámer 
Hodnotenie fakúlt pri 
alokácii dotačných 
prostriedkov 

Dlhodobý zámer 
Kancelária 
grantových 
a projektových 
činností 

fakulta 

Prijatie Návrhu 
postupu pri 
vytváraní systému 
zabezpečenia 
kvality v oblasti 
vzdelávania 

Dlhodobý 
zámer 

Implementácia systému 
riadenia kvality ISO 
Implementácia modelu 
sebahodnotenia CAF 
Hodnotenie 
zamestnancov 
a katedier na 
Vedeckých radách 
fakúlt 

- 

katedra 
Transformácia 
študijných 
programov 
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Q 4 Akým spôsobom/do akej miery sa stratégia venuje zapájaniu študentov do merania 
kvality? 
 
Tab. 4: Zapájanie študentov v rámci stratégie zabezpečovania kvality vzdelávania. 
 spôsoby    
Pozícia študenta UKF UMB ZU VŠVU 

Zdroj informácií 

Študentské 
dotazníky – 
interné a 
externé 

Študentské 
dotazníky - 
interné 

Študentské 
dotazníky - 
interné 

Študentské 
dotazníky 
Diskusie 
 

Evaluácia a 
rozhodovanie 

Členstvo v: 
Akademický 
senát 
kolégium 

Členstvo v: 
kolégium 

Členstvo v: 
Akademický 
senát 

Členstvo v: 
Akademický 
senát 
Komisie pre 
výberové 
konanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q 5 Akým spôsobom stratégia vašej inštitúcie vymedzuje vzťah medzi výučbou/vzdelávaním 
a výskumom? 
 
Tab. 5 : Vzťah medzi výučbou/vzdelávaním a výskumom. 

 UKF UMB ZU VŠVU 

stratégie 

Podpora vedy 
a výskumu 
študentov 

Podpora vedy 
a výskumu 
zamestnancov 

Profilácia vedy 
a výskumu 

Podpora vedy 
a výskumu 
zamestnancov 

 
 
Q 6 Akým spôsobom sa realizuje implementácia, monitoring a evaluácia/kontrola stratégie 
na vašej univerzite/VŠ? 
 
Tab. 6: Realizácia implementácie, monitoringu a evaluácie/kontroly stratégie  

 UKF UMB ZU VŠVU 
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Externé 
hodnotenie 

Akreditačná 
komisia 
Akademická 
rankingová a 
ratingová 
agentúra 
(ARRA) 
The Trendence 
Graduate 
Barometer 
Centrálny 
register 
publikačnej a 
umeleckej 
činnosti 

Akreditačná 
komisia 
Akademická 
rankingová a 
ratingová 
agentúra 
(ARRA) 
The Trendence 
Graduate 
Barometer 
Centrálny 
register 
publikačnej a 
umeleckej 
činnosti 

Akreditačná 
komisia 
Akademická 
rankingová a 
ratingová 
agentúra 
(ARRA) 
The Trendence 
Graduate 
Barometer 
Centrálny 
register 
publikačnej a 
umeleckej 
činnosti 
Úrad pre 
normalizáciu, 
metrológiu a 
skúšobníctvo 
SR 

Akreditačná 
komisia 
Akademická 
rankingová a 
ratingová 
agentúra 
(ARRA) 
The Trendence 
Graduate 
Barometer 
Centrálny 
register 
publikačnej a 
umeleckej 
činnosti 

Interné 
hodnotenie 

prevažne zhora 
nadol 
 
minimálne ročná 
periodicita 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výročné správy 
univerzity/fakúlt 
Aktualizácia 
Dlhodobého 
zámeru 
Centrálna  
 
stratégia spojená 
s implementáciou 
ESG štandardov  
Štandardizácia 
a optimalizácia 
študijných 
programov 

zhora nadol 
 
 
priebežne na 
úrovni vedenia 
univerzity a 
fakúlt 

zhora nadol 
 
 
minimálne 
ročná 
periodicita 
 
 
 
 
 
 
 
Výročné správy 
o činnosti ŽU 
Samohodnotiace 
správy podľa 
modelu CAF 
 

zhora nadol 
 
s 
emestrálna až 
ročná periodicita 
v závislosti od 
oblasti, absencia 
systematického 
monitorovania 
a hodnotenia 
stratégie ako 
celku 
 
Výročné správy 
VŠVU 
Semestrálny 
monitoring  
prác všetkých 
študentov 
 
 
Rada Centra 
výskumu 
Kancelária 
projektových 
činností 
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Q 7 Akým spôsobom/do akej miery stratégia na vašej univerzite/vysokej škole reflektuje 
spoluprácu so strednými školami? 
 
Tab. 7: Spôsoby spolupráce so strednými školami 

 UKF UMB ZU VŠVU 

Deklarovanie 
stratégie 

spolupráce so 
strednými 
školami 

Čiastočne vo 
Výročných 
správach fakúlt 

Deklarovanie 
stratégie 
univerzity 
v oblasti  
potreby 
uskutočňovania 
marketingu 
a získavania 
záujemcov o 
štúdium 

Stratégia nie je 
deklarovaná 
 

Chýba ucelená 
koncepcia stratégie 

Spôsoby 
komunikácie 
so strednými 

školami 

Webové stránky 
Printové 
materiály 
Publicita 
prostredníctvom 
regionálnych 
a národných 
médií 
Osobné kontakty 
jednotlivých 
pracovísk s 
konkrétnymi 
strednými 
školami 

 Elektronické 
formy 
komunikácie 
Priame 
návštevy na 
stredných 
školách 
v spojitosti 
s poskytovaním 
kariérneho  
poradenstva 

Webové stránky 
Elektronické 
formy 
Osobné kontakty 
jednotlivých 
pracovísk 
a pracovníkov s 
konkrétnymi 
strednými školami  

Dominantné 
oblasti 

spolupráce so 
strednými 
školami 

Projekty 
zamerané na 
skvalitnenie 
vzdelávania na 
SŠ s zameraní na 
rozvoj 
kompetencií 
učiteľov 
Projekty 
zamerané na 
skvalitnenie 
vzdelávania na 
SŠ s zameraní na 
rozvoj kvality 
edukačného 
procesu 
Popularizácia 

Poskytovanie 
programov 
ďalšieho 
vzdelávania 
pedagogických 
zamestnancov 
stredných škôl 
a školských 
zariadení 
Realizácia 
pedagogickej 
praxe 
Členstvo 
vysokoškolských 
učiteľov 
v školských 
radách stredných 

Poskytovanie 
informácií 
o možnostiach 
štúdia na ŽU 
študentom 
stredných škôl 
ako 
potenciálnym 
uchádzačom 
o štúdium na 
ŽU 
Poradenstvo 
poskytované 
potenciálnym 
uchádzačom 
o štúdium na 
ŽU pri voľbe 

Aktivizovanie 
potenciálnych 
záujemcov 
o štúdium 
Prezentácie 
semestrálnych prác 
študentov VŠVU 
verejnosti, vrátane 
stredných škôl 
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prírodovedných 
predmetov 
Aktivizovanie 
potenciálnych 
záujemcov o 
štúdium - 
organizovanie 
Dní otvorených 
dverí pre žiakov 
stredných škôl 

škôl 
Aktivizovanie 
potenciálnych 
záujemcov o 
štúdium -
organizovanie 
Dní otvorených 
dverí pre žiakov 
stredných škôl 

študijného 
programu 
Projekty 
zamerané na 
zlepšenie 
kvality 
vzdelávania na 
stredných 
školách 
a správne 
nasmerovanie 
jeho orientácie 

 
 
 
 


