Príloha k uzneseniu 101.5.1e

STANOVISKO
dočasnej pracovnej skupiny („DPS“)
k žiadosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR („minister“)
o zabezpečenie overenia výsledku opatrení návštevou
v Akadémii médií, odbornej vysokej škole mediálnej a marketingovej
komunikácie v Bratislave („AMMMK“)
1. Východiská: list ministra č. 2017-234/2127:2-15A0, spracovaný 8. 3. 2017 a
doručený Akreditačnej komisii („AK“) 23. 3. 2017 s priradeným č. 112/2017-AK.
V liste sa nachádza a) konštatovanie ministra o vyjadrení AK k akreditácii
magisterských študijných programov mediálne štúdiá v študijnom odbore 7218
masmediálne štúdiá (v dennej a v externej forme) a o odporúčaní AK ministrovi
odňať práva pre neplnenie kritérií KSP-A1 a KSP-A2; b) rozšírená poznámka
ministra o správe o výsledkoch prijatých opatrení a pripomienkach AMMMK
k vyjadreniu AK; c) zmienka ministra o tvrdení AMMMK o nevykonaní fyzickej
návštevy s cieľom zabezpečiť overenie vykonaných opatrení na pôde vysokej
školy; d) oznámenie ministra o navrátení vyjadrenia Akreditačnej komisii na
dopracovanie odôvodnenia alebo na nové vyjadrenie; e) žiadosť ministra určená
Akreditačnej komisii o zabezpečenie overenia výsledku opatrení, ktoré boli
obsahom zaslanej správy AMMMK, návštevou na vysokej škole, ak tak nebolo už
vykonané.
2. Cieľ: zabezpečiť overenie výsledku prijatých opatrení vo vzťahu k plneniu atribútu
KSP-A1 Úroveň výskumnej, resp. umeleckej činnosti vysokej školy a pracovísk
zabezpečujúcich uskutočňovanie študijného programu a atribútu KSP-A2
Dostatočnosť materiálneho, technického a informačného zabezpečenia študijného
programu návštevou na pôde AMMMK.
3. Konštituovanie DPS: Akreditačná komisia na svojom 100. zasadnutí 5. – 6. 4.
2017 uznesením AK č. 100.2.2b ustanovila dočasnú pracovnú komisiu v zložení:
predseda – V. Patráš; členovia – L. Čarný, Ľ. Fišera, H. Hrehová, P. Markoš, J.
Škvarenina.
4. Informácia o návšteve AMMMK: listom so spis. číslom 2017-112-68AA z 23. 5.
2017 bolo vysokej škole adresované druhé oznámenie o novom termíne návštevy
členov DPS na pôde AMMMK. Pôvodný termín návštevy oznámený listom z 11. 4.
2017 nebol realizovaný „z objektívnych technických príčin“, ako 28. apríla 2017 emailom oznámil predsedovi AK riaditeľ, štatutárny zástupca AMMMK.
5. Priebeh, metodika a obsah návštevy:
a) Predseda DPS po náčrte informačného rámca a obrazu aktuálnej situácie na
vysokej škole zo strany reprezentantov AMMMK predstavil zástupcov AK a
SAK. Vo vzťahovo-faktografickom expozé uviedol kontext, dôvody a ciele
návštevy. Ťažil pritom z relevantnej dokumentácie a z poznatkov o vývine
záležitosti.
b) Návšteva sa uskutočnila na základe žiadosti ministra zaevidovanej v SAK 23.
3. 2017 a v zhode s uznesením AK č. 100.2.2b, ktorým bola ustanovená DPS.
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DPS dostala za úlohu počas návštevy overiť skutočnosti, ktoré vysoká škola
uviedla v správe z 22. júna 2016 (v aktualizovanej verzii 16. novembra 2016)
na odstránenie nedostatkov prijatých z dôvodu pozastavenia platnosti
priznaných práv pre dva magisterské študijné programy mediálne štúdiá
(denná a externá forma). K uvedenej správe už AK prijala na 98. ZAK
vyjadrenie 98.6.1c, ktoré je súčasťou zápisu. Minister po oboznámení sa s
pripomienkami vysokej školy v súlade so zákonom o vysokých školách
Akreditačnej komisii vyjadrenie vrátil na dopracovanie odôvodnenia
predmetného vyjadrenia, alebo na prijatie nového vyjadrenia. Zároveň požiadal
Akreditačnú komisiu, ak tak nebolo už vykonané, o zabezpečenie overenia
výsledku opatrení, ktoré boli obsahom zaslanej správy AMMMK, návštevou na
vysokej škole. Minister spolu so žiadosťou poslal Akreditačnej komisii aj
pripomienky AMMMK, ktoré mu k vyjadreniu 98.6.1c z 98. zasadnutia AK
uvedená vysoká škola poslala listom zo dňa 21. 12. 2016.
V diskusii sa zástupcovia AMMMK vyjadrili k predmetu a okolnostiam návštevy.
Informovali DPS o krokoch nového vedenia AMMMK a o uskutočnených
procesoch s cieľom stabilizovať vysokú školu po ekonomickej a personálnej
stránke. Uviedli fakty o kapacite a vybavení prenajatých a adaptovaných
priestorov na Zámockej ul. 34, predostreli údaje o informačnom a knižničnom
vybavení a zmienili sa o aktuálnom a perspektívnom postupe pri
zabezpečovaní plnenia overovaných kritérií.
Predseda DPS vo vzťahu k overovaniu kritéria KSP-A1 upriamil pozornosť na
personálnu maticu zabezpečujúcich pedagógov na AMMMK. V personálnej
matici je k dňu návštevy pri porovnaní s vyjadrením AMMMK o výsledkoch
prijatých opatrení z decembra 2016 zmenená polovica zamestnancov AMMMK
v pracovnom pomere na týždenný ustanovený pracovný čas. Overovanie
preukazovania nepretržitej výskumnej činnosti alebo umeleckej činnosti
pracoviska v problematike študijného odboru akceptovanej na medzinárodnej
úrovni je pri takomto personálnom pohybe náročné. Pravdaže, nemožno
spochybniť vedecký a medzinárodný prínos niektorých pilierových osobností
AMMMK, najmä garanta ŠP, dvoch ďalších profesorov a docentky.
Členovia DPS sa počas fyzickej obhliadky priestorov AMMMK vo vzťahu k
overovaniu kritéria KSP-A2 zamerali na dostatočnosť materiálno-technického a
informačného zabezpečenia študijného programu (knižnica, študovne,
dostupnosť informačných zdrojov prostredníctvom internetu, dostupnosť
základnej študijnej literatúry, učebníc, monografií a zahraničných vedeckých
časopisov, softvérové vybavenie, prístup k potrebným databázam; projektové
štúdiá, ateliéry, technologické zabezpečenie atď.) na to, aby bolo možné
uskutočňovať študijný program a splniť jeho vzdelávacie ciele. Sledovali a
hodnotili nielen momentálny stav, ale rešpektovali aj vývin a zmeny v
materiálnom, technickom a informačnom zabezpečení študijného programu,
najmä postup úprav priestorového zabezpečenia a zvýšenie úrovne
materiálneho zabezpečenia.
DPS venovala osobitnú pozornosť minimálnej podmienke naplnenia kritéria
KSP-A2: vysoká škola má mať v mieste vyučovania študijného programu
knižnicu a študovňu s možnosťou prezenčného prístupu k základnej študijnej
literatúre pre študijný program mediálne štúdiá (minimálne v rozsahu študijnej
literatúry uvádzanej v informačných listoch predmetov; ide o pokrytie
jednotlivých predmetov študijného programu alebo aspoň ich významnej časti
dostupnou základnou študijnou literatúrou). Po fyzickej obhliadke knižničného
fondu a podľa údaja knižničnej pracovníčky má akademická knižnica k dňu
návštevy v priečinkoch vo vyčlenenej miestnosti 550 knižných zväzkov;
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záverečné práce vo viazanej a v elektronickej verzii sú poruke v miestnosti
knižničnej agendy, kde sa postupne vkladajú do evidenčného systému
DaWinci. Pracovníčka knižnice na požiadanie DPS vykonala overenie bázovej
minimálnej podmienky v kritériu KSP-A2. Po vlastnom náhodnom výbere
jedného z informačných listov povinných predmetov v ŠP mediálne štúdiá
prekontrolovala výskyt bibliografických položiek z ILP v prírastkovom súpise
knižnice. Vybraný predmet má v knižničnom fonde korpus študijnej literatúry
fyzicky zabezpečený na 27 percent.
g) Členovia DPS na neverejnom zasadnutí prerokovali prípravu i priebeh
návštevy a zhrnuli zistenia a postrehy z fyzickej obhliadky priestorov. Po
rozprave a vyhodnotení poverili predsedu DPS vypracovaním písomného
stanoviska, ktoré bude po odsúhlasení v DPS prostredníctvom elektronického
hlasovania predložené na zasadnutie Akreditačnej komisie.
6. Záver: DPS po vykonaní návštevy zameranej na overenie výsledku opatrení
na pôde AMMMK
a) opätovne konštatuje, že prijaté opatrenia nezaručujú udržanie
zodpovedajúcej spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie;
b) dopracúva odôvodnenie vyjadrenia 98.6.1c, prijatého na 98. zasadnutí AK:
 AMMMK v čase overovania nespĺňa minimálnu podmienku naplnenia
sledovaného kritéria KSP-A2: vysoká škola má mať v mieste vyučovania
študijného programu knižnicu a študovňu s možnosťou prezenčného
prístupu k základnej študijnej literatúre pre študijný program mediálne
štúdiá minimálne v rozsahu študijnej literatúry uvádzanej v informačných
listoch predmetov; pokrytie predmetov študijného programu alebo aspoň ich
významnej časti dostupnou základnou študijnou literatúrou nespĺňa
požiadavky kritéria KSP-A2,
 knižný inventár akademickej knižnice AMMMK je napriek vyvíjanému úsiliu
početne nepostačujúci.
c) navrhuje ministrovi odňať vysokej škole priznané právo;
d) odporúča AMMMK
 dobudovať odborne silnú a pracovno-právne stabilnú personálnu maticu
tvorivých vedecko-pedagogických zamestnancov,
 koncepčne, investične a odborno-metodicky dynamizovať budovanie a
fungovanie knižnice s rozvinutím možnosti prezenčného prístupu k
základnej študijnej literatúre pre študijné programy, v kontexte so zámermi
dlhodobého rozvoja AMMMK, v súlade s jej poslaním a požiadavkami
študijných programov, pedagogických zostáv a študentského osadenstva.

Vladimír Patráš
predseda DPS1

V Bratislave 13. 6. 2017

Hlasovanie v DPS:
uskutočnené prostredníctvom elektronického hlasovania 14. – 16. 6. 2017
počet členov DPS: 6
výsledok hlasovania:
ZA: – 5 –
PROTI: – 1 –
ZDRŽAL SA: – 0 –
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Členovia DPS: L. Čarný, Ľ. Fišera, H. Hrehová, P. Markoš, J. Škvarenina
Tajomníčka AK: M. Holická, riaditeľka SAK
administratívno-organizačné práce: K. Ľahká www.akredkom.sk
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