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Program
1. Informácia o podmienkach a pravidlách Komplexnej akreditácie v roku 2022 Slovenskej 

akreditačnej agentúry vysokých škôl

2. Návrh výkonových štandardov pedagogických a VaV pracovníkov FA STU v oblasti publikačnej a 
tvorivej činnosti

3. Systém hodnotenia kvality pedagogického procesu podľa AK - hospitácie

4. Zmena názvu Fakulty architektúry STU v Bratislave

5. Diskusia k bodom programu a aktuálnym otázkam života  fakulty
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P. Gregor 

1. Informácia o podmienkach a pravidlách 
Komplexnej akreditácie v roku 2022 Slovenskej 
akreditačnej agentúry vysokých škôl
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1. Zákon č. 269 z 11.9.2018
O zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2. Návrh akreditačných štandardov a usmernení 
a
Predbežný návrh metodiky vyhodnocovania niektorých navrhovaných akreditačných 
štandardov

1. Informácia o podmienkach a pravidlách 
Komplexnej akreditácie v roku 2022 Slovenskej 
akreditačnej agentúry vysokých škôl
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§1 Predmet zákona

Zákon upravuje
-         vnútorný systém kvality vysokoškolského vzdelávania a jeho overovania,
-         zriadenie a postavenie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a jej konanie,
-         udeľovanie akreditácie ŠP a udeľovanie akreditácie habilit. a inauguračného konania

Zákon č. 269 z 11.9.2018
O zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o..



6

Kolégium dekana Fakulty architektúry STU

§3 Vnútorný systém
 
Vnútorný systém upravuje spôsob napĺňania poslania VŠ prostredníctvom:

a)      stratégie zabezpečovania kvality VŠ vzdelávania a kvality tvorivej činnosti VŠ (výskumná, vývojová,     
    umelecká a iná činnosť)

b)      procesov zabezpečovania kvality VŠ vzdelávania a kvality tvorivej činnosti
c)      prepojením medzi tvorivou činnosťou (prax) a VŠ vzdelávaním v príslušnom ŠO

 
Vnútorný systém upravuje pravidlá (o.i.):

-          výberu vyučujúcich jednotlivých predmetov ŠP
-          prijímacieho konania
-          schvaľovania vedúcich a školiteľov záverečných prác
-          hodnotenia študentov
-          monitorovania a pravidelného hodnotenia ŠP, na ktorom sa podieľajú študenti, zamestnávatelia 
            z praxe a iné zainteresované osoby
-          určovania požiadaviek na výber VŠ učiteľov
-          zberu, analýzy a používania informácií potrebných na efektívne uskutočňovanie ŠP
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Návrh sa člení do troch častí:
- štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania  VS 
- štandardy pre študijný program ŠP
- štandardy pre habilitačné konanie a inauguračné konanie HI

Štandardmi sa rozumie súbor požiadaviek, ktorých splnením sú podmienené.

Návrh akreditačných štandardov a usmernení
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Návrh akreditačných štandardov a usmernení

1. Politiky pre zabezpečovanie kvality
2. Vytváranie a schvaľovanie študijných programov
3. Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta
4. Prijímacie konanie, priebeh štúdia, uznávanie vzdelania a udeľovanie akademických titulov
5. Vysokoškolskí učitelia
6. Zdroje na zabezpečenie štúdia a podporu študentov
7. Zhromažďovanie a spracovanie informácií
8. Zverejňovanie informácií
9. Priebežné monitorovanie a periodické hodnotenie študijných programov

10. Pravidelné externé zabezpečovanie kvality
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Vec: Pozvánka na konferenciu k návrhu akreditačných štandardov
 
 
dovoľujem si Vám v prílohe zaslať pozvánku na Konferenciu k zverejneniu návrhu štandardov 
Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, ktorá sa uskutoční dňa 30. októbra 2019 
o 10.00 hod. v priestoroch Auly Ekonomickej univerzity v Bratislave.  

Návrh akreditačných štandardov a usmernení

Finálny návrh štandardov bude zverejnený min. 30 dní na web.stránke: https://saavs.sk/

V stanovenej lehote sa treba písomne vyjadriť a štandardy pripomienkovať!

https://saavs.sk/
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Návrh akreditačných štandardov a usmernení
5. Vysokoškolskí učitelia

Štandard VS 5:
Vysoká škola zabezpečuje dostatočný počet učiteľov s požadovanou kvalifikáciou a kompetentnosťou. Má 
zavedené štruktúry a procesy spravodlivého a transparentného výberu učiteľov a ich ďalšieho odborného a 
osobného rozvoja.
Štandard ŠP5.1:
Vysoká škola má personálne garantovanie študijného programu v požadovanom počte a kvalifikačnej 
štruktúre a na požadovanej úrovni výsledkov tvorivej činnosti a kompetentností vo vzťahu k stupňu štúdia a 
má personálne zabezpečenie študijného programu v dostatočnom počte, zložení a na dostatočnej úrovni 
kompetentností vo vzťahu k stupňu štúdia, výstupom vzdelávania, počtu študentov, personálnej náročnosti 
a jazyku uskutočňovania študijného programu
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Študijný program Bc.

5 osôb – personálne garantovanie, min. požiadavky:

● 3 os na funkčnom mieste docenta, prevyšujúci min. požiadavky na uchádzačov o titul doc.

 

Študijný program Ing. arch. /Mgr. art.

5 osôb – personálne garantovanie, min. požiadavky:

● 2 os na funkčnom mieste docenta, prevyšujúci min. požiadavky na uchádzačov o titul doc.
● 1 os na funkčnom mieste profesora, prevyšujúci min. požiadavky na uchádzačov o titul prof.

 

Požiadavky na garantovanie št. programov
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Požiadavky na garantovanie št. programov
Študijný program PhD.

5 osôb – personálne garantovanie, min. požiadavky:

● 3 os na funkčnom mieste docenta, prevyšujúci min. požiadavky na uchádzačov o titul doc.
● 2 os na funkčnom mieste profesora, prevyšujúci min. požiadavky na uchádzačov o titul prof.
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Návrh akreditačných štandardov a usmernení
5. Vysokoškolskí učitelia

Štandard ŠP 5.2:
Vysoká škola vykonáva tvorivú činnosť v študijnom odbore/študijných odboroch, v ktorých sa študijný program 
má uskutočňovať na požadovanej úrovni, ktorá zodpovedá jeho stupňu, vzdelávacím cieľom 
a vzdelávacím výstupom

Štandard platný len pre študijné programy tretieho stupňa:
Štandard ŠP 5.3:
Vysoká škola vykonáva dlhodobú a sústavnú tvorivú činnosť na významnej medzinárodnej úrovni vo väčšine 
oblastí tvorivej činnosti
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Návrh akreditačných štandardov a usmernení
Tvorivá činnosť sa NEBUDE hodnotiť PLOŠNE, ale len prostredníctvom hodnotenia úrovne tvorivej činnosti 
osôb, ktoré tvorí personálne garantovanie odboru.

     Hodnotí sa 5 najvýznamnejších výstupov každej z osôb, ktoré tvoria personálne garantovanie štud. Programu 
za posledných 6 rokov. /výstupy sa predkladajú v úplnej forme/

Vysoká škola uskutočňuje tvorivú činnosť v príslušnom študijnom odbore/študijných odboroch, na požadovanej 
úrovni v závislosti od jeho stupňa:

a) významnú medzinárodnú úroveň, ak ide o študijný program tretieho stupňa,
b) medzinárodne uznávanú úroveň, ak ide o študijný program druhého stupňa alebo študijný program 
spájajúci prvý a druhý stupeň,
c) národne uznávanú úroveň, ak ide o študijný program prvého stupňa.



15

Kolégium dekana Fakulty architektúry STU

K. Smatanová a J. Legény

2. Návrh výkonových štandardov pedagogických a 
VaV pracovníkov FA STU v oblasti publikačnej a 
tvorivej činnosti
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Metodika zberu údajov 
Dostupné podklady:

- Z projektového oddelenia (projetky) 
- Z oddelenie ekonomických činností (PC arch, zmluvy s externým prostredím)
- Z oddelenia pre zahraničie (Pracovné cesty) 
- Databázy OLIB, CREPČ, CREUČ; informácie vložené do systému MAGION

→ informácie boli zbierané mechanicky (ručne) a ad hoc od mája 2019, tj. niektoré údaje neboli 
dostupné, nevedeli sme ich spracovať (neboli vo vhodnom formáte), pri spracovaní sme sa mohli  
pomýliť, príslušné oddelenie ich nemali zaevidované, prípadne sa od vtedy zmenili (klasifikácia 
publikačných a umeleckých výstupov a pod.) 

Návrh: 
Digitalizácia a automatizácia: vývoj programu, ktorý automaticky “naťahuje” a prepočítava všetky údaje rovno z 
datábaz OLIB, CREPČ a MAGIONu
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Pôvodne: 2000 hodín 

-> ustanovuje Ministerstvo školstva ako maximálnu možnú riešiteľskú kapacitu pri implementácií 
projektov

- priemerný výpočet podľa rôznych zamestn.zmlúv 

Náš návrh: 1780 hodín 

47týždňov  x 37,5 týždenný pracovný čas  = 1762, 5 pracovných hodín ročne

52 pracovných týždňov - 5 týždňov dovolenky    

Riešiteľská kapacita 
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Kategória: publikačné aktivity 

Poznámka: Hodinové sadzby sa prepočítavajú percentuálnym podielom účasti na vytvorení publikačného výstupu.
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Kategória: publikačné aktivity 

Poznámka: Hodinové sadzby sa prepočítavajú percentuálnym podielom účasti na vytvorení publikačného výstupu.



20

Kolégium dekana Fakulty architektúry STU

Kategória: umelecké činnosti

Poznámka: Hodinové sadzby sa prepočítavajú percentuálnym podielom účasti na vytvorení umeleckého výstupu
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Kategória: grantová a projektová činnosť
Pri účasti výskumných úlohách sa uvádzajú 
reálne hodiny zapojenia v projekte tak, ako je 
uvedené v projektovej žiadosti, resp. podľa 
výkazov (tzv. time sheetov).

Výpočet výkonu z účasti na nevýskumných 
projektoch ako KEGA, FPU atď. sa počíta ako 
podiel celkovej hodinovej výskumnej kapacity a 
priemernej tarifnej hodinovej ceny práce na FA 
STU, ktorá činí 9 Euro/h. Výsledná započítaná 
hodnota predstavuje 40% z tejto hodnoty, čo 
predstavuje reálny príspevok pre rozpočet FA 
STU.

Pri mobilitných, networkingových a edukačných 
projektoch sa výkon kalkuluje ako súčin 
koeficientu 0,25 a reálnych hodín strávených na 
vykázaných ako domáce resp. zahraničné 
služobné cesty vykonané v rámci projektu.
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Kategória: PC arch

Výpočet výkonu zo zákazky z externého prostredia realizovanej cez PC ARCH sa počíta ako podiel celkovej hodnoty 
zákazky a priemernej tarifnej hodinovej ceny práce na FA STU, ktorá činí 9 Euro/h. Pri viacerých riešiteľoch, 
percentuálny podieľ na výkone určuje zodpovedný vedúci projektu.

Návrh: 
1. Pokiaľ si riešiteľ  vyplatí sumu ako odmenu, daný projekt sa mu do jeho kapacít nezapočítava
2. Riešiteľ rieši komerčnú zákazku v rámci svojho pracovného času, potom mu je vyplácané jeho príslušné mzdové ohodnotenie 
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Kategória: Atribút prostredia a ocenenia pre 
Komplexnú akreditáciu a rozvoj fakulty
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Kategória: Atribút prostredia a ocenenia pre 
Komplexnú akreditáciu a rozvoj fakulty
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Kategória: Administratívna funkcia
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Často kladené otázky 
Započítavanie …? 

- Členstvo v programovom výbore konferencie /výstavy domácej   
- ->  kategória “ umelecký výstup”, kurátorstvo výstavy 

- Príprava projektu ŠF EÚ - rozpracované
- -> kategória “ Príprava a podanie ne / prijatého projektu financovaného zmluvou medzi 

STU a EU (HORIZON 2020, APVV, Interreg, a pod.)         

- PC arch nie sú započítané všetky aktivity   -> prosím, dajte vedieť, doplníme ! 
- Nie sú započítané projektové aktivity -> zrejme o nich na projektovom oddelení nemáme informáciu, 

prosíme o doplnenie všetkých projektových zmlúv a dokumentov a doplníme!

- Projektové správy a oponentúry k projektom ->  ako publikačné výkony nie sú hodnotené v rámci CREPČ 
ani akreditácie, takže ich spracovanie sa považuje za napĺňanie kapacity v rámci riešenia samotného 
projektu 
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Naše návrhy na zlepšenie do budúcna - zatiaľ :

… čo navrhujete Vy? 

- NAHLASOVANIE VŠETKÝCH AKTIVÍT PRÍSLUŠNÉMU ODDELENIU (najmä projektové oddelenie), včasné 
nahlasovanie do knižnice 

- Digitalizácia a automatizácia zberu údajov a “prepočítavanie”: vývoj softvéru, ktorý automaticky 
“naťahuje” a prepočítava všetky údaje rovno z datábaz OLIB, CREPČ a MAGIONu

- Digitalizácia archivácie projektov VaV / Projektového oddelenia 

- Systematizácia nahlasovania a fungovania projektov z externého prostredia (PC Arch): 
1. Projekty, ktoré si riešiteľ napĺňa v rámci svojej kapacity
2. Projekty, ktoré si riešiteľ realizuje mimo svojej kapacity 
3. Projekty, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu - “školské”    …? 

+ Projekty, ktoré majú viacročné trvanie - pri podpise zmluvy, podobne ako pri VaV projektoch, bude 
nahlásená predpokladaná kapacita podľa jednotlivých rokov a riešitelia 

- Započítanie iných aktivít…? 
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D. Končeková

3. Systém hodnotenia kvality pedagogického 
procesu podľa AK - hospitácie
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Uskutočnenie hospitácií

Hospitujúci:

● Garant predmetu
● Garant št. programu
● Vedúci pracoviska
● Vedenie

 

Hospitácie predmetu: min 2x za semester, min. 4x za 2 akad. roky
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V ais

Hospitačný hárok
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návrh

Hosp. hárok
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návrh

Hosp. hárok
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návrh

Hosp. hárok
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P. Gregor

4. Zmena názvu Fakulty architektúry 
STU v Bratislave (diskusia)
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Dôvody: 

● názov zodpovedajúci obsahu vzdelávacej a tvorivej činnosti fakulty
● PR fakulty a STU
● podpora zo strany vedenia STU

Zmena názvu Fakulty architektúry STU v Bratislave
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Fakulta architektúry a dizajnuFaculty of Architecture and Design FAD FAaD

Fakulta architektúry a umenia Faculty of Architecture and Art FAA FAaA

Fakulta umenia a architektúry Faculty of Art and Architecture FAA FAaA

Fakulta umení Faculty of Arts FA

Zmena názvu Fakulty architektúry STU v Bratislave
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● Priestory FA / organizácia aktivít na FA, rezervácia miestností, pripravovaná cez AIS
● Nahlasovanie aktivít na PR oddelenie - propagácia na web a fcb….
● Hodnotenie prác, výstupov
● rôzne

Diskusia k bodom programu a aktuálnym otázkam 
života  fakulty
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Nasledujúce kolégium dekana
19. novembra 2019 o 10:00,
zasadačka dekanátu


