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Stanovisko 
dočasnej  pracovnej skupiny AK k správe vysokej školy predloženej podľa § 85 ods. 2 

- začlenenie verejnej vysokej školy 
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Číslo žiadosti: 508_16/AK 

Vysoká škola /fakulta: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne (TnUAD) 

Správa predložená MŠVVaŠ SR dňa: Správa TnUAD zo dňa 7. 11. 2016 

Správa postúpená z  MŠVVaŠ SR 

komisii dňa: 

22. 11. 2016 

Komplexná akreditácia: Začlenenie verejnej vysokej školy 

Predseda dočasnej PS: J. Holeček 

Členovia dočasnej PS : Ľ. Fišera, A. Dukát, M. Fendek, M. Gbúrová 

 
Overenie výsledku prijatých opatrení – TnUAD nesplnila v rámci komplexnej akreditácie kritérium 

KZU-3 na začlenenie medzi univerzitné vysoké školy. 

Kritérium Podiel oblastí výskumu, v ktorých vysoká škola poskytuje aj doktorandské 

študijné programy 

KZU-3 
Pôvodné hodnotenie kritéria – 88. ZAK (22. - 25. 8. 2015) 
Požiadavka: 

„Vysoká škola má k 31. 10. 2013 študentov doktorandského štúdia najmenej 60 

% oblastí výskumu, v ktorých má k uvedenému dátumu akreditovaný študijný 

program prvého alebo druhého stupňa. Oblasti výskumu sa posudzujú 

samostatne po jednotlivých súčastiach vysokej školy.“ 

 

Vyhodnotenie: 

Celkový počet oblastí výskumu s akreditovaným 

študijným programom prvého alebo druhého stupňa             7 

 

z toho počet oblastí výskumu, v ktorých má univerzita 

študentov doktorandského štúdia     3 

 

Podiel oblastí výskumu, v ktorých má univerzita študentov 

doktorandského štúdia (v %)                                    42,85 

 

Z celkového počtu 7 oblastí výskumu s akreditovaným študijným programom 

prvého alebo druhého stupňa sú 3 oblasti výskumu, v ktorých má TnUAD 

študentov doktorandského štúdia. 

 

Týmto vysoká škola nesplnila predmetné kritérium a v lehote jedného roka 

podala správu o odstránení nedostatkov. Na kontrolu prijatých opatrení bola 

ustanovená uznesením č. 98.8.1 dočasná PS. 

Prijaté opatrenia 

TnUAD v KZU-3 

TnUAD vykonala nasledujúce opatrenia k naplneniu kritéria: 

 znížila počet oblastí výskumu tým, že na Fakulte priemyselných 

technológií v Púchove v rámci komplexnej akreditácie činností  

k 1. 7. 2014 nepožiadala o akreditáciu študijného programu 

environmentálne a chemické technológie v oblasti výskumu  

12. chémia, chemická technológia a biotechnológie, čím sa znížil počet 

oblastí výskumu z pôvodných 7 na súčasných 6, 

 dňa 19. 5. 2016 podala žiadosť Akreditačnej komisii o vyjadrenie o 

spôsobilosti uskutočňovať doktorandský študijný program ľudské zdroje 
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a personálny manažment v študijnom odbore 3.3.14 ľudské zdroje a 

personálny manažment, 

 dňa 16. 6. 2016 podala žiadosť Akreditačnej komisii o vyjadrenie o 

spôsobilosti uskutočňovať doktorandský študijný program politológia v 

študijnom odbore 3.1.6 politológia. 

Závery: 

Celkové zhodnotenie 

prijatých opatrení 

Dočasná PS pod vedením jej predsedu J. Holečka návštevou na TnUAD 19. 5. 

2017 skonštatovala, že VŠ 

a) znížila počet oblastí výskumu s akreditovanými študijnými programami 

prvého alebo druhého stupňa zo 7 na 6, 

b)  získala právo na priznanie titulu „PhD.“ pre dva nižšie uvedené nové 

študijné programy v dennej a externej forme štúdia 

o ľudské zdroje a personálny manažment v študijnom odbore 3.3.14 

ľudské zdroje a personálny manažment (OV 8 ekonómia a manažment) 

o politológia v študijnom odbore 3.1.6 politológia (OV 6 spoločenské 

a behaviorálne vedy), 

c) zvýšila počet OV pre doktorandské štúdium, v ktorých sú  

evidovaní študenti. 

Záver: 

Zvýšením počtu oblastí výskumu z pôvodných troch na štyri, v ktorých sa 

realizuje doktorandské štúdium a v ktorých má VŠ zapísaného ku dňu návštevy 

na VŠ aspoň jedného študenta sa  hodnotený pomer v rámci KZU-3 zmenil 

takto: 

Celkový počet oblastí výskumu s akreditovaným 

študijným programom prvého alebo druhého stupňa             6 

 

z toho počet oblastí výskumu, v ktorých má univerzita 

študentov doktorandského štúdia     4 

 

Podiel oblastí výskumu, v ktorých má univerzita študentov 

doktorandského štúdia (v %)                                    66,66 

 

TnUAD prijala v danej veci dostatočné opatrenia. 

Návrh odporúčania 

ministerstvu: 

Ponechať doterajšie začlenenie TnUAD – univerzitná vysoká škola 

Odporúčanie 

vysokej škole: 

 

 

Hlasovanie členov DPS k návrhu stanoviska 

Dňa: 19. 5. 2017 J. Holeček, Ľ. Fišera, M. Fendek 

Výsledok hlasovania  Za:  3                                  Proti:   0                  Zdržal sa: 0 

Podpis predsedu DPS J. Holeček, v. r. 

 

101. zasadnutie Akreditačnej komisie 

Dňa: 

Počet prítomných na 

hlasovaní: 

21. – 22. 6. 2017 
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Výsledok hlasovania za 

návrh vyjadrenia PS: 
Za: 19                                Proti: 2                   Zdržali sa: 0 

 
Podpis predsedu AK: Ľ. Fišera, v. r. 

 

 


