Stanovisko k návrhu zákona o zabezpečovaní kvality
z 81. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie (24. 4. 2017)
Návrh zákona o zabezpečovaní kvality je jednou z dlho očakávaných legislatívnych úprav s
ambíciou sprehľadniť problematiku, prijať postupy a odporúčania smerom k vysokým
školám, upraviť právomoc a postavenie hodnotiaceho orgánu a vyjasniť vzťahy medzi
vysokými školami, hodnotiacim orgánom a štátom, ktorý reprezentuje MŠVVaŠ SR a v
súlade so Štandardami a usmerneniami na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore
vysokoškolského vzdelávania (ESG 2015).
SRK k návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vo vysokoškolskom sektore prijala nasledujúce
stanovisko:
1. Predložený návrh zákona nie je jednoznačný, zameriava sa viac menej na formálne
fungovanie Akreditačnej agentúry. SRK predpokladá problémy s jej kreovaním, chodom
a financovaním.
2. Predkladateľ opäť prioritizuje kontrolné mechanizmy, pričom návrh využíva len jednu z
foriem vonkajšieho hodnotenia - akreditáciu (schvaľovanie podľa vopred známych
minimálnych kritérií). Agentúra však môže poskytovať aj iné služby, napr. audit a review
na viacerých úrovniach. Vnútorným procesom je venovaný jeden paragraf, pričom
dlhodobo sa zdôrazňuje ich dôležitosť. V tomto prípade je návrh stručný, ale v prípade
niektorých aspektov fungovania Akreditačnej agentúry zase príliš detailný. Štruktúra
návrhu zákona nerieši dilemu podpory procesov zabezpečovania kvality.
3. Nejasný je postup pri revízii Sústavy študijných odborov – zrejme bude potrebné celý
systém vrátane sústavy prepracovať a nielen zredukovať počet študijných odborov.
4. SRK namieta voči krátkemu časovému priestoru, ktorý má odborná verejnosť na
vyjadrenie k navrhovaným zmenám, ktoré sa jej dotýkajú.
5. Rovnako ako pri konštatovaní k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania
platí, že SRK žiada časovo zosúladiť prijímanie jednotlivých krokov tak, aby legislatívne
návrhy rezortu školstva vychádzali zo strategických princípov schválených vládou SR a
neboli prijímané súbežne so stratégiou. Takto vzniká dvojkoľajnosť stratégie a prijatých
legislatívnych noriem. V tomto prípade ide najmä o požiadavku jasne pomenovať
postavenie a právomoci dvoch hodnotiacich orgánov (pre vzdelávanie a pre tvorivú
činnosť), spôsob zriadenia (otázka právnej subjektivity) a financovania Akreditačnej
agentúry a platby za jej úkony, čo sa negatívne odrazí na už aj dnes napätých rozpočtoch
vysokých škôl.
6. SRK zásadne žiada, aby MŠVVaŠ SR pripravilo nový návrh zákona o zabezpečovaní
kvality, ktorý bude v súlade s ESG 2015.
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