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Abstrakt 

Ministerstvo školstva SR podľa zákona o vysokých školách každoročne vypracúva, 

aktualizuje a zverejňuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a 

ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl („dlhodobý zámer ministerstva"). Dlhodobý 

zámer ministerstva sa vypracúva na päť až desať rokov. Dlhodobý zámer ministerstva sa 

využíva napríklad pri určovaní dotácie na rozvoj vysokej škole… 
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Abstract 

Ministry of Education under the Higher Education Act annually shall develop, update and 

publish long-term strategy in education, research, developmental, artistic and other creative 

activities of higher education ("long-term plan of the Ministry"). Ministry of Long-Term 

Strategy is being developed for five to ten years. Ministry's long-term objective used for 

example in determining development grants college ... 
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ÚVOD 

Ministerstvo školstva SR podľa zákona o vysokých školách každoročne vypracúva, 

aktualizuje a zverejňuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a 

ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl („dlhodobý zámer ministerstva"). Dlhodobý 

zámer ministerstva sa vypracúva na päť až desať rokov. Dlhodobý zámer ministerstva 

prerokúva vláda SR. Dlhodobý zámer ministerstva sa využíva napríklad pri určovaní dotácie 

na rozvoj vysokej škole (www.minedu.sk). 

Podľa § 102 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých 

školách“) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vypracúva 

a každoročne aktualizuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej 

a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl (ďalej len „dlhodobý zámer ministerstva“). 

Dlhodobý zámer ministerstva prerokúva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). 

Dlhodobý zámer ministerstva pozostáva zo siedmich častí. Prvá časť sa zaoberá poslaním 

vysokých škôl a jeho napĺňaním, druhá až piata časť sa zaoberá čiastkovými oblasťami 

vysokoškolskej politiky, pričom je zohľadnená štruktúra financovania verejných vysokých 

škôl, šiesta časť sa zaoberá prierezovými a ostatnými činnosťami vysokých škôl a posledná 
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časť je sumárom dlhodobého zámeru ministerstva. Druhá až šiesta časť sú koncipované 

stručným pomenovaním súčasného stavu, definovaním zámeru ministerstva v danej oblasti 

a vymenovaním harmonogramu konkrétnych úloh, ktoré bude ministerstvo zabezpečovať pre 

plnenie zámeru v danej oblasti. Podrobnejšie údaje o súčasnom stave vysokého školstva 

v Slovenskej republike nie sú predmetom tohto dokumentu, ale sú uvedené v samostatných 

dokumentoch, z ktorých ministerstvo pri príprave dlhodobého zámeru ministerstva 

vychádzalo. V prípade, že v predmetnej oblasti sú už určené úlohy a ciele inými dokumentmi, 

dlhodobý zámer ministerstva na tieto obvykle len odkazuje, ale už ich opätovne neuvádza. Pri 

formulácií úloh ministerstvo zohľadnilo skutočnosť, že vysoké školy sú autonómne 

a samosprávne inštitúcie. Viaceré úlohy, ktoré bude ministerstvo iniciovať, budú založené na 

dobrovoľnom zapojení vysokých škôl a vhodnom motivovaní vysokých škôl na podieľaní sa 

na ich plnení, najmä prostredníctvom finančných nástrojov. Odpočty plnenia dlhodobého 

zámeru bude ministerstvo zapracúvať v rámci výročných správ o stave vysokého školstva za 

jednotlivé roky, ktoré prerokúva vláda. 

Vysoké školy majú podľa Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách § 1 ods. 2 

zákona o vysokých školách v spoločnosti významné a v mnohom jedinečné poslanie. 

V uvedenom zákone sa uvádza, že: „Poslaním vysokých škôl je rozvíjať harmonickú 

osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, 

vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti.“ 

Vysoké školy sú významnými a výlučnými miestami výchovy vysokoškolsky 

vzdelaných odborníkov vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania, ktorí sú 

pripravení na riešenie zásadných súčasných problémov slovenskej spoločnosti, a to v oblasti 

zvyšovania sociálnej a kultúrnej úrovne spoločnosti, ekonomického rastu, skvalitňovania 

životného prostredia a v ďalších oblastiach na regionálnej, celoštátnej ale aj medzinárodnej 

úrovni,pracoviskami vedy, techniky, umenia a ďalšej tvorivej činnosti, zamestnávateľskými 

organizáciami v regiónoch, objednávateľom a poskytovateľom služieb,strediskami vedecko-

technického rozvoja regiónov a integrátorom výskumu a vývoja v regiónoch, najmä v oblasti 

aplikovaného výskumu, spoločenskými a kultúrnymi centrami regiónov, podnecujúco 

pôsobiacimi na stav kultúrnosti jeho obyvateľov (Havlík, Koťa, 2002).  

Vysoké školy majú nezastupiteľnú úlohu pri kultivácii mladej generácie a celej 

spoločnosti. Bezvýhradné a úplné odovzdávanie nadobudnutých vedomostí a zručností – 

takého drahého intelektuálneho kapitálu – potrebného na osobný život i na vykonávanie 

rozličných povolaní a odborných činností, sa deje v takomto rozsahu v celej spoločenskej 

praxi iba na akademickej pôde. Univerzitná kultúra má významný presah na formovanie 

študenta ako budúceho absolventa univerzity a občana – človeka a zamestnanca. 

Filantropické, spoločenské a sociálne aktivity univerzity významne formujú osobnosť 

študenta a spoluvytvárajú jeho motivačno-snahové a hodnotovo-postojové charakteristiky 

osobnosti. Utvárajú jeho postoje k štátnosti, národu, kultúre, ale aj k chudobe, iným kultúram 

alebo tvorbe a ochrane životného prostredia. Vysoké školy majú podstatnú úlohu v koncepcii 

vedomostnej spoločnosti. Vysoké školy majú kľúčovú úlohu pri napĺňaní základných cieľov 

Lisabonskej stratégie v Slovenskej republike a pri pokračovaní Bolonského procesu. Súčasťou 

modernizačného procesu vo vysokom školstve v Slovenskej republike je zvýšenie 

atraktívnosti slovenských vysokých škôl, a to nielen pre domáci podnikateľský sektor, ale 

v rozličných formách aj pre zahraničie. Zvýšenie atraktívnosti znamená najmä zvýšenie 

kvality vedy a vzdelávania na pôde vysokých škôl. Len potom sa slovenské vysoké školy 

stanú atraktívne pre domáci a zahraničný kapitál, aby tento bol ochotný investovať do 

spoločných projektov vedúcich k inováciám produktov s vysokým podielom tvorivej ľudskej 
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práce ľahko uplatniteľných na domácom, ale aj medzinárodnom trhu práce.Zvýšenie 

atraktívnosti znamená v akademickej oblasti najmä rozširovanie spolupráce pri uskutočňovaní 

výskumných projektov v spolupráci so zahraničnými vysokými školami, uskutočňovanie 

spoločných študijných programov, zvýšenie mobility medzi slovenskými a zahraničnými 

vysokými školami, a to študentov, ale aj vysokoškolských učiteľov. 

Profil absolventa univerzity je potrebné inovovať a v mnohých odboroch prispôsobiť 

požiadavkám zamestnávateľov a rýchlym spoločenským zmenám. Vo všeobecnosti 

zamestnávatelia očakávajú od absolventov univerzity odborné vedomosti a praktické 

zručnosti na výkon špecializovaných odborných činností v danom podniku, dlhodobo 

udržateľný vysoký výkon a iniciatívu (vrátane nadčasovej práce), flexibilita a schopnosť 

identifikovať a riešiť problémy, uspokojenie z vykonávanej činnosti, neustále sa vzdelávanie 

v predmete svojej vykonávanej činnosti (ďalšie, resp. celoživotné vzdelávanie), schopnosť 

sociálnej interakcie so spolupracovníkmi orientovanej na tvorbu progresívnych 

medziľudských vzťahov, schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, schopnosť udržiavať si 

dobrý zdravotný stav, iné požiadavky vyplývajúce z podnikovej kultúry a predmetu činnosti. 

Z pohľadu spoločenskej praxe je potrebné vytvoriť čo najväčší súlad medzi doterajšou 

štruktúrou pracovných miest v ekonomike a prípravou kvalifikovaných pracovných síl pre 

vedomostnú spoločnosť definujúcu odvetvové priority požiadavkami na obsah vedomostí 

absolventov vysokých škôl od zamestnávateľov (Frankovský, Lajčin, 2012).  

Z pohľadu ďalšieho smerovania vysokého školstva v Slovenskej republike je potrebné 

iniciovať a podporovať výskum samotného vysokého školstva a dosahov prijímaných opatrení 

na tento systém, ako aj dosahov spoločných iniciatív presadzovaných v rámci európskeho 

vysokoškolského priestoru. Ministerstvo bude v jednotlivých rokoch podporovať výskum 

a tvorbu prognóz, ktorých predmetom bude samotný vysokoškolský systém. 

Súčasný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania je založený na 

kritériách používaných pri činnosti Akreditačnej komisie, ktorá je v postavení poradného 

orgánu vlády. I keď Zákon č. 131/2012 Z.z. o vysokých školách upravuje aj vnútorné 

mechanizmy na zabezpečovanie kvality v rámci vysokých škôl (každoročné hodnotenie 

vypracúvané vedeckými radami vysokých škôl, anonymný dotazník pre študentov), len 

niektoré vysoké školy majú vypracované pravidlá a systém sledovania a zlepšovania kvality 

svojich činností. Na systéme vnútornej kvality a ňom nadväzujúcom systéme externého 

hodnotenia sú založené Štandardy a odporúčania na zabezpečovanie kvality v Európskom 

vysokoškolskom priestore. 

Vysoké školy prechádzajú procesom komplexnej akreditácie, v rámci ktorého 

dochádza k ich hodnoteniu, ale aj k opätovnej akreditácii jednotlivých činností vysokých škôl. 

Týmto procesom je zabezpečené periodické externé hodnotenie vysokých škôl a overovanie 

plnenia minimálnych podmienok pre činnosť vysokých škôl. Medzi doterajšie negatívne 

postrehy súvisiace s týmto procesom patrí jeho administratívna náročnosť, čo súvisí aj 

s nemožnosťou využitia výsledkov z vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokej 

školy. Zámerom ministerstva bude proces komplexných akreditácií z administratívneho 

hľadiska zjednodušiť a sprehľadniť (www.minedu.sk). 

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. Akreditačná 

komisia získala pri posudzovaní všetkých študijných programov vysokých škôl veľmi dobrý 

obraz o tom, čo slovenské vysoké školy v súčasnosti dokážu ponúknuť v oblasti 

vysokoškolského vzdelávania. V rámci tejto činnosti sa komisia oboznámila aj s reálnym a 
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aktuálnym výskumným potenciálom vysokých škôl v jednotlivých odboroch, keďže 

nevyhnutnou podmienkou úspešného uskutočňovania tretieho (doktorandského) stupňa štúdia 

a čoraz viac - v súlade s Bolonským procesom - aj druhého stupňa, je predloženie najlepších 

výsledkov z danej oblasti výskumu. Do zákona o vysokých školách bola zakomponovaná 

povinnosť vysokých škôl monitorovať dosahovanú úroveň študentov formou pravidelných 

správ prerokúvaných Akreditačnou komisiou. Z hľadiska uplatnenia tohto nástroja je 

v súčasnosti potrebná jeho inštitucionálna podpora, najmä v podobe vytvorenia štandardov na 

jeho uplatňovanie a podpora jeho zavádzania v rámci vysokých škôl. Zároveň je potrebné 

posúdiť, či počet študentov v študijných programoch je zodpovedajúci v nadväznosti na 

pracovné zaťaženie osoby garanta, spojené s garantovaním študijných programov a ďalšími 

úlohami. 

Ministerstvo považuje za dôležitý aspekt kvality poskytovaného vzdelávania aj 

kontrolu jej dodržiavania, napr. z pohľadu priebehu štúdia na vysokej škole, alebo z pohľadu 

jeho personálneho či materiálneho zabezpečenia. Preto bude ministerstvo iniciovať posilnenie 

možností využívania kontrolných mechanizmov a nástrojov na vyvodzovanie zodpovednosti 

v prípadoch, ak vysokoškolské vzdelávanie nie je poskytované v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. Na tento účel ministerstvo zabezpečí dobudovanie registrov, 

čo zlepší sledovanie informácií a možnosti porovnávania informácií poskytnutých vysokými 

školami s informáciami v registroch a podporí inštitucionalizáciu a posilnenie právomocí 

Akreditačnej komisie. Podpora týchto preventívnych opatrení zo strany ministerstva vyplýva 

z vykonaných kontrol na vysokých školách, zameraných na dodržiavanie všeobecne 

záväzných právnych predpisov na úseku vysokého školstva. Zámerom ministerstva v oblasti 

kvality vysokoškolského vzdelávania je, aby vysoké školy mali vytvorené a aktívne využívali 

nástroje na odhaľovanie nedostatkov poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, na 

monitorovanie pokroku študentov vo vzdelávacom procese a inováciu metód a obsahu 

vzdelávania podľa meniacich sa potrieb študentov a zamestnávateľov. 

Podľa Zákona o vysokých školách č. 131/2012 Z.z. sa vysokoškolské vzdelávanie 

poskytuje dennou alebo externou formou, podľa § 60 ods. 1 zákona o vysokých školách. 

Podstatou externej formy je, že študent sa denne nezúčastňuje na vzdelávacích činnostiach 

a ide prevažne o samostatné štúdium a konzultácie. To vyžaduje osobitné požiadavky na 

metódu a priebeh štúdia, ale aj priebežné sledovanie pokroku študenta. Absolvovaním 

študijného programu sa získava vysokoškolské vzdelanie v niektorom zo študijných odborov. 

Obsah študijného odboru, teda obsah a rozsah vedomostí, schopností a zručností, ktoré 

profilujú absolventa, sú obsiahnuté v opise študijného odboru. Na zlepšenie voľného pohybu 

pracovnej sily Európskeho spoločenstva bolo schválené odporúčanie o vytvorení Európskeho 

kvalifikačného rámca a o spôsobe jeho implementácie v členských štátoch Európskej 

únie.Ten umožní podporiť mobilitu pracovnej sily, sprístupniť celoživotné vzdelávanie 

širokej verejnosti,  pomôže jednotlivcom v procese zvyšovania ich kvalifikácie a v lepšej 

orientácii a porozumení získaným kvalifikáciám. Jeho implementácia v Slovenskej republike 

si vyžaduje úpravu opisov študijných odborov a profilov študijných programov tak, aby sa do 

popredia dostali výstupy a výsledky vzdelávania. K úspešnému dovŕšeniu zavedenia 

trojstupňového systému vysokoškolského vzdelávania je potrebné vytvoriť dopyt na trhu 

práce po absolventoch bakalárskych študijných programov, čo je možné zabezpečiť len 

v úzkej spolupráci so zamestnávateľmi. Ministerstvo bude iniciovať pravidelný dialóg medzi 

zamestnávateľmi a vysokými školami, s cieľom lepšej profilácie absolventov na potreby trhu 

práce, ako aj na vytváranie väzieb vo výskume. 
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Študijné programy poskytované Katedrou pedagogiky FHPV PU v Prešove 

vychádzajú z požiadaviek na akademické, osobnostné a občianske znalosti a zručnosti 

mladých ľudí žijúcich v 21. storočí. Študenti sa vzdelávajú v kontexte s celosvetovými 

a európskymi trendmi. Organickou súčasťou profilu absolventa učiteľského štúdia sú okrem 

odbornej zložky aj zodpovedajúce kompetencie v oblasti sociálno-vednej a pedagogicko-

psychologickej.  

Katedra pedagogiky má stabilnú pozíciu v rámci univerzity, ktorá vyplýva 

z garantovania a výučby mnohých disciplín spoločensko-vedného základu učiteľských 

študijných programov, o ktoré je permanentne veľký záujem nielen zo strany našich 

študentov, ale aj študentov Filozofickej fakulty a Fakulty športu, z organizácie pedagogickej 

praxe študentov učiteľstva a organizácie programov kontinuálneho vzdelávania. 

Cieľom katedry je zintenzívniť jej vývoj v oblastiach kvality vzdelávania a výskumu.  

V dlhodobom zámere rozvoja katedry pedagogiky sa bude uplatňovať:  

a) v oblasti vzdelávania: 

 akceptácia demografického vývoja prostredia, v ktorom katedra pôsobí a to v zmysle 

postupnej reštrukturalizácie študijných programov vo všetkých troch stupňoch,  

 v oblasti ďalšieho celoživotného vzdelávania zintenzívniť ďalšie  formy vzdelávania 

učiteľov (kombinované, rozširujúce, prehlbujúce štúdium), 

 potreba zvyšovania vzdelania študentov v cudzojazyčných kompetenciách za účelom 

dokonalého využívania zahraničnej literatúry pre vlastné štúdium a prípravu 

záverečných prác (bakalárska, magisterská, rigorózna práca) a za účelom častejšieho 

štúdia v zahraničí, 

 v študijných plánoch katedry zohľadňovať kritéria kompatibility obsahu vzdelania 

a kvalifikácie  s EU trendmi, 

 v doktorandskom štúdiu dbať na povinné zahraničné stáže doktorandov, 

 poskytovať študijné programy v cudzom jazyku (anglický jazyk, resp. nemecký 

jazyk), 

b) v  oblasti vonkajších vzťahov 

 Katedra pedagogiky spolupracuje s PĽ s Rzeszowom, s ČR s Hradcom Králové. 

Spoluprácu máme záujem rozšíriť v ČR s Olomoucom, Pardubicami, s Ukrajinou, 

Maďarskom,  

c)  v oblasti vedy, výskumu 

 riešenie  vedecko-výskumných  projektov zameraných na edukačné problémy 

v konkrétnej praxi škôl,  

 napojenie  sa na medzinárodné výskumy s cieľom hlbších porovnávacích štúdií, 

 podporovať a zvýšiť proporcionálne účasť na zahraničných vedeckých konferenciách, 

 zabezpečiť pravidelné publikovanie v domácich a zahraničných zborníkoch, 

odborných periodikách, 

  participovať na tvorbe vysokoškolských učebných textoch, 

d) v oblasti infraštruktúry, informatizácie 

 vzhľadom k tomu, že katedra nemá nateraz vhodne vybavenú učebňu s didaktickou 

technikou bude žiaduce  zlepšiť materiálne vybavenie katedry o modernú didaktickú 

techniku v snahe vyrovnať sa úrovni aktuálne lepšieho technického vybavenia 
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základných a stredných škôl,  s cieľom rozvíjať u študentov informačno-komunikačné 

kompetencie a zdokonaľovať ich spôsobilosti v nových technológiách vyučovania, 

 vytvoriť priestor pre vlastnú seminárnu knižnicu s najnovšou domácou a zahraničnou 

pedagogickou a psychologickou literatúrou, 

e) v oblasti financovania 

 využiť  finančné prostriedky  zo štrukturálnych fondov EÚ k vybudovaniu 

infraštruktúry katedry ako vedecko–výskumného pracoviska a k vytvoreniu 

podmienok pre transfer vedeckých poznatkov do praxe, 

f) v oblasti personálneho zabezpečenia 

 vytvoriť priestor pre kvalifikačné rasty jednotlivých pracovníkov katedry, vzhľadom 

k požiadavkám akreditácie je dôležité, aby pracovisko malo profesorov a docentov – 

garantov pre študijné programy.  

 

ZÁVER 

Zámerom ministerstva je, aby obsah vzdelávania, ako aj používané metódy 

vzdelávania zabezpečili pripravenosť absolventov vysokoškolského vzdelávania na trh práce 

a prenos najnovších poznatkov do praxe. Aby absolventi bakalárskych študijných programov 

mali uplatnenie na trhu práce a absolventi študijných programov druhého a tretieho stupňa 

vysokoškolského vzdelávania boli schopní v primeranej miere zabezpečovať inovácie 

v pracovných postupoch a produktoch zamestnávateľa a boli zamestnávateľom využívaní 

primárne na tento účel. 
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