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Quo vadis...? 
• Európa 2020 – jeden z 5 

základných cieľov: 
minimálne 40 % podiel 
obyvateľov vo veku 30 – 
34 rokov, ktorí majú 
ukončené vysokoškolské 
vzdelanie 

• Počet VŠ v r. 1989 (13) a 
v r. 2011 (37) 

• Demografická krivka 
klesá, počet VŠ 
študentov rastie - v r. 
1989 (63000) a v r. 2011 
(250000) zdroj: 
www.uips.sk 

 

„Doba kráčí 
vpřed a svět se 
předhání. Už i 
blbci mají vyšší 
vzdělání.“ 
• /Jiří Žáček/ 



Ďalšia faktografia... 

• Podľa hodnotenia ARRA 2012 priemerná 
medziročná nezamestnanosť  absolventov 
stúpa, aktuálne presahuje hodnotu 4,5%. 
Najviac rastie skupina AGRO, výnimku tvorí 
iba UME, MED a PRAV. Zdroj: ARRA 
Hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2012 

• Počet absolventov vstupujúcich na trh práce 
sa od deväťdesiatych rokov zosedemnásobil. 

• Oproti tomu dotácia zo ŠR na vysoké 
školstvo sa za poslednú dekádu 
zdvojnásobila. 

• Počet prijatých študentov vzrástol z 39% 
populačného ročníka v roku 2002 na 
neuveriteľných 75% v roku 2006. (Zdroj: MŠ 
SR) 

 



A kde je kvalita??? 
„Rozvoj vedy a pokrok poznania sa 
stávajú stále obťažnejšie. Na 
experimentovanie už nestačia 
zápalky a slama.“ 

/Richard Feynman Philips/ 

 



Vnútorný systém 
kvality VŠ v SR    

• Vysoká škola musí mať 
vypracovaný, zavedený, 
používaný a funkčný vnútorný 
systém kvality, ktorý je 
podrobnejšie upravený na 
podmienky jednotlivých 
súčastí vysokej školy vo 
vnútorných systémoch kvality 
týchto súčastí. §87a zákona č. 
131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
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TQM 

komplexné manažérstvo kvality 

"Nemusíte nič meniť, 
prežitie nie je 
povinné".  
/W.E.Deming/ 



Koncepcie systémov manažérstva 
kvality používané v prostredí VŠ v SR 

• Väčšinou ide o 
štandardizované 
koncepcie: 

– Systém manažérstva 
kvality podľa normy ISO 
9001 

– Komplexné manažérstvo 
kvality zavádzané 
prostredníctvom 
modelov EFQM alebo 
CAF. 



Kvalita je... 

• Kto stanovuje 
požiadavky? 

• Kto je zákazník a kto sú 
zainteresované strany? 

• Čoho sa týkajú 
požiadavky? 

• Existuje univerzálny 
systém manažérstva 
kvality pre vzdelávacie 
inštitúcie? 

 



Význam akademickej knižnice v 
systéme manažérstva kvality VŠ 

• Pre kľúčové procesy VŠ, 
ktorými sú:  

– Vzdelávanie 

– Veda a výskum 

predstavujú akademické 
knižnice  

ZDROJE 
nevyhnutné pre 
zabezpečenie ich realizácie. 

„Všetky ideály nepotrebujú len krídla, ale aj miesto odkiaľ by mohli vzlietnuť.“  
/Ernest Hemingway/  

 



Význam akademickej knižnice v 
systéme manažérstva kvality VŠ 

• (8) Ak Akreditačná komisia v rámci 
komplexnej akreditácie činností vysokej školy 
zistí nedostatky vnútorného systému kvality 
alebo jeho uplatňovania, ministerstvo na 
návrh Akreditačnej komisie podľa § 84 ods. 4 
písm. f) určí vysokej škole lehotu na ich 
odstránenie a zároveň požiada Akreditačnú 
komisiu, aby zabezpečila overenie ich 
odstránenia. Ak sú tieto nedostatky podľa 
vyjadrenia Akreditačnej komisie v rámci 
komplexnej akreditácie činností závažné a 
vysoká škola ich v určenej lehote neodstráni, 
ministerstvo po vyjadrení Akreditačnej 
komisie k overeniu ich odstránenia predloží 
vláde návrh zákona na zrušenie verejnej 
vysokej školy alebo návrh na odňatie 
štátneho súhlasu súkromnej vysokej škole 
alebo príslušné ministerstvo predloží návrh 
zákona na zrušenie štátnej vysokej školy. 
§87a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

• Nakoľko sa akademická 
knižnica podieľa na 
zabezpečovaní kľúčových 
procesov VŠ, z pohľadu 
zákona sa kvalitou 
vlastnej činnosti podieľa 
na procese úspešnej 
akreditácie činností VŠ.  



Kvalita akademickej knižnice 
...miera naplnenia požiadaviek: 

Povinné požiadavky 
 Akademická knižnica v rámci svojho zamerania 
a) je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným a 
poradenským pracoviskom vysokej školy alebo fakulty, 
b) uchováva a bibliograficky registruje kvalifikačné práce, 
c) je pracoviskom bibliografickej registrácie publikačnej činnosti 
učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov vysokej školy 
alebo fakulty, 
d) poskytuje knižnično-informačné služby najmä učiteľom, 
vedeckým pracovníkom, doktorandom a študentom vysokej školy 
alebo fakulty, 
e) poskytuje knižnično-informačné služby verejnosti za 
podmienok určených zriaďovateľom, 
f) zúčastňuje sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných 
katalógov knižníc. 



Kvalita akademickej knižnice 

• Určené požiadavky – 
požiadavky študentov a 
zainteresovaných strán 

• Predpokladané 
požiadavky – nie sú 
určené legislatívou ani 
zainteresovanými 
stranami – sú 
odborného charakteru. 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 
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