
 
 
  
 
 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
                                 Akreditačná komisia 

                        Sekretariát AK 
                   Stromová 1 

                                813 30 Bratislava 1 
 
 

Vaše číslo/zo dňa                        Naše číslo          Vybavuje/linka                 Skalica 
2017-82-68AA                              229/SEK/2018      Mgr. Kosová/                    15.03.2018 
                                                                                  034/6965255 
 
 
Vec: Vyjadrenie k návrhu hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie 
 
 
 

Vážený pán predseda,  
 

dovoľujem si Vám zaslať vyjadrenie Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici 

( [5ac114142d30022c7a65c23932ea8dc7])  

k Hodnotiacej správe pracovnej skupiny AK vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy 

uskutočňovať študijný program podľa § 82 ods. 2 písm. a/ 

 

S pozdravom  
 
 
 
 
 

Doc. RNDr. Ing. Jozef Minďaš, PhD. 
                                                                                                 rektor  

                                                                                                 Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 

 

 
 

Vyjadrenie Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici k 
Hodnotiacej správe pracovnej skupiny AK vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej 

školy uskutočňovať študijný program podľa § 82 ods. 2 písm. a/ 
 

Vypracoval: 
Doc. RNDr. Ing. Jozef Minďaš, PhD., rektor 

 
Názov študijného programu:   Medzinárodné vzťahy 

Číslo a názov študijného odboru:  6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy 
Stupeň VŠ štúdia:     1. 
Forma štúdia:     denná/externá 
Štandardná dĺžka štúdia:    3/4 
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať:  

slovenský/anglický/ruský 
Počet kreditov:     180 
Akademický titul:     Bc. 
Garant:  Šmihula Daniel, doc. JUDr. et MUDr., PhD. Dr.Iur. 

PhD. (1972) 
 
Vyjadrenie AK:    nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona) 
Odôvodnenie vyjadrenia:  Nesplnené kritérium KSP-A4: Počet záverečných 

prác na 1. a 2. stupni štúdia vedených jedným 
zamestnancom vysokej školy v niektorých 
prípadoch presahuje v jednom akademickom roku 
desať prác. 

 
Stanovisko vysokej školy: 

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici prijala po nástupe nového rektora vysokej školy (od 
AR 2016/17) opatrenie pre zabezpečenie adekvátneho počtu školiteľov záverečných prác 
v pomere k počtu končiacich študentov. Rektor SEVŠ svojim nariadením č.R-3/2016 
zaviedol kontrolovaný systém schvaľovania školiteľov, tak aby nedošlo k prekračovaniu 
limitného počtu študentov na jedného školiteľa. Výsledky tohto nariadenia dokladujeme 
údajmi za posledné dva akademické roky v priložených tabuľkách pre AR 2016/17 
a 2017/18, kedy ani v jednom prípade nedošlo k prekročeniu uvedeného kritéria. 
V súčasnosti zavedený systém schvaľovania školiteľov záverečných prác garantuje 
udržateľnosť tohto kritériá aj pre nasledujúce akademické roky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 

 

Študijný program: Medzinárodné vzťahy – bakalárske záverečné práce 

Vysokoškolský pedagóg - školiteľ Akademický rok (počet záverečných 
prác) 

2016/17 2017/18 

Prof. Ing. Rastislav Tóth, CSc. 0 2 

Prof. Ing. Tatiana Varcholová, CSc. 5 4 

Doc. JUDr. MUDr. Daniel Šmihula, PhD. 0 3 

Doc. JUDr. Vladimír Gecelovský, PhD. 7 3 

Doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. 5 0 

Doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. 3 0 

PhDr. Mešková Hradská, CSc. 1 0 

PhDr. Jozef Vlčej, PhD. 5 4 

Abdallah Mkades, M.A. 4 0 

JUDr. Peter Rusiňák, PhD. 0 4 

Ing. Dušan Rozbora 3 3 

JUDr. Mária Ďurkošová, PhD. 5 0 

Doc. RNDr. Ing. Jozef Minďaš, PhD. 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 

 

Názov študijného programu:   Medzinárodné vzťahy 

Číslo a názov študijného odboru:  6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy 
Stupeň VŠ štúdia:     2. 
Forma štúdia:     denná/externá 
Štandardná dĺžka štúdia:    2/3 
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať:  

slovenský/anglický/ruský 
Počet kreditov:     120 
Akademický titul:     Mgr. 
Garant:  TÓTH Rastislav, prof. PhDr., CSc. (1947) 
 
Vyjadrenie AK:    nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona) 
Odôvodnenie vyjadrenia:  Nesplnené kritérium KSP - A1: Pracovisko 

preukazuje len čiastočne výskumnú činnosť v 
problematike študijného odboru. Hoci výsledky sú 
akceptované na medzinárodnej úrovni, prevažná 
väčšina uvádzaných výstupov je publikovaná 
autormi, ktorí primárne publikujú pod hlavičkou 
kmeňových pracovísk. Pracovisko v hodnotenom 
období nezískalo nijaký výskumný grant. Nesplnené 
kritérium KSP - A4: Počet záverečných prác na 1. a 
2. stupni štúdia vedených jedným zamestnancom 
vysokej školy v niektorých prípadoch presahuje v 
jednom akademickom roku desať prác. Nie je 
splnená podmienka, že na vedenie záverečnej 
práce treba o jeden stupeň vyššie vysokoškolské 
vzdelanie. Nesplnené kritérium KSP - A6: 
Garantovanie kvality a rozvoja študijného programu 
Garant v roku posudzovania žiadosti dovŕšil 70 
rokov veku. Garant nemá podiel na organizovaní 
a uskutočňovaní výskumných činností pracoviska 
súvisiacich s obsahom študijného programu. 
Publikačná činnosť a výskumná činnosť garanta za 
predchádzajúcich päť rokov zásadnejším spôsobom 
nenapomáha rozvoju študijného programu, ktorý 
garantuje. Za posledných päť rokov publikoval iba 
jednu vedeckú prácu v zahraničných časopisoch, 
dve učebnice a dve odborné publikácie. Za 
posledných päť rokov garant nezískal ani jeden 
výskumný grant. 

 
 
 
 
Stanovisko vysokej školy: 

KSP – A1 
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici podávala v uplynulom období viacero projektov 
v snahe získať finančný aj odborný priestor pre rozvoj tohto vedného odboru. Dostupnosť 
projektových výziev bola však veľmi obmedzená a do niektorých grantových schém nemajú 



 
 
  
 
 

 

súkromné vysoké školy prístup (napr. VEGA). SEVŠ v tejto oblasti doplatila na určité 
personálne turbulencie, ktoré sa odzrkadlili aj v publikáciách (neuvádzanie afiliácií za 
SEVŠ). V posledných dvoch rokoch je však badateľný obrat v publikovaní kmeňových 
zamestnancov Ústavu politických vied ako aj v snahe rozvíjať vedeckovýskumnú činnosť, 
a to najmä vďaka personálnej stabilizácii. V štádiu prípravy sú aj dva projekty cezhraničnej 
spolupráce (SR-ČR a SR – MR).   
KSP – A4 
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici prijala po nástupe nového rektora vysokej školy (od 
AR 2016/17) opatrenie pre zabezpečenie adekvátneho počtu školiteľov záverečných prác 
v pomere k počtu končiacich študentov. Rektor SEVŠ svojim nariadením č.R-3/2016 
zaviedol kontrolovaný systém schvaľovania školiteľov, tak aby nedošlo k prekračovaniu 
limitného počtu študentov na jedného školiteľa. Výsledky tohto nariadenia dokladujeme 
údajmi za posledné dva akademické roky v priložených tabuľkách pre AR 2016/17 
a 2017/18, kedy ani v jednom prípade nedošlo k prekročeniu uvedeného kritéria. 
V súčasnosti zavedený systém schvaľovania školiteľov záverečných prác garantuje 
udržateľnosť tohto kritériá aj pre nasledujúce akademické roky. 
V posledných dvoch akademických rokoch nedochádza ani k porušeniu podmienky, že na 
vedenie záverečnej práce treba o jeden stupeň vyššie vysokoškolské vzdelanie. 
KSP – A7 
Nie celkom akceptujeme názor, že publikačná činnosť a výskumná činnosť garanta za 
predchádzajúcich päť rokov zásadnejším spôsobom nenapomáha rozvoju študijného 
programu, ale plne ho rešpektujeme, aj vzhľadom k, v súčasnosti, už prekročenému veku 
70. rokov. Pre zabezpečenie kontinuity 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania v tomto 
študijnom programe navrhujeme nového garanta prof. Vladimíra V. Shtola, DrSc. (1956, 
profesor v oblasti Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika), ktorý na SEVŠ v Skalici 
pôsobí už viac ako 7 rokov.  

 
Študijný program: Medzinárodné vzťahy – magisterské záverečné práce 

Vysokoškolský pedagóg - školiteľ Akademický rok (počet záverečných 
prác) 

2016/17 2017/18 

Prof. Ing. Rastislav Tóth, CSc. 0 2 

Prof. Ing. Tatiana Varcholová, CSc. 5 5 

Doc. JUDr. MUDr. Daniel Šmihula, PhD. 8 7 

Doc. JUDr. Vladimír Gecelovský, PhD. 5 5 

Doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. 4 1 

PhDr. Jozef Vlčej, PhD. 7 5 

JUDr. Peter Rusiňák, PhD. 0 6 

Ing. Dušan Rozbora 4 8 

JUDr. Mária Ďurkošová, PhD. 1 0 

Dr. Phillip Klufers 1 0 

Dr. h. c. Ing. Heidy Schwarczová, PhD. 5 0 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 

 

Názov študijného programu:   Environmentálne manažérstvo 

Číslo a názov študijného odboru:  1615 (4.3.3) Environmentálny manažment 
Stupeň VŠ štúdia:     3. 
Forma štúdia:     denná 
Štandardná dĺžka štúdia:    3 
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať:  

slovenský 
Počet kreditov:     180 
Akademický titul:     PhD. 
Garant(i) a spolugaranti:   Kulhavý Jiří, prof., Ing., CSc. (1951) 

Varcholová Tatiana, prof., Ing., CSc. (1950) 
Minďaš Jozef, doc., RNDr., Ing., PhD. (1963) 

 
Vyjadrenie:     nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona) 
Odôvodnenie vyjadrenia:  Nesplnené kritérium KSP - A1 Celkové hodnotenie 

výskumnej činnosti pracoviska vysokej školy v 
oblasti výskumu 10 je C+ (2.30), čím nie je splnená 
minimálna podmienka, ktorou je dosiahnutie 
hodnotenia minimálne B-. 

 
 
 

Stanovisko vysokej školy: 

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici si uvedomuje súčasný nepriaznivý stav vo 
výsledkoch vedeckovýskumných aktivít v priebehu hodnotiaceho päťročného obdobia. Na 
zlepšenie a skvalitnenie tohto stavu Stredoeurópska vysoká škola v Skalici prijala po 
nástupe nového rektora vysokej školy (od AR 2016/17) viacero opatrení vedúcich 
k výraznejšiemu posilneniu publikačných aktivít vysokoškolských pedagógov, výskumných 
pracovníkov a doktorandov.  
SEVŠ vybudovala komplexné pracovisko Geografických informačných systémov pre 
potreby riešenia environmentálne orientovaných projektov a zároveň vybudovala 
experimentálnu výskumnú plochu v oblasti Hornej Nitry pre komplexný ekologický výskum 
lesných a agrárnych ekosystémov v nadväznosti na viaceré environmentálne problémy 
v tejto oblasti (znečistenie ovzdušia, odpady, odkaliská a pod.). Tieto opatrenia by v krátkej 
dobe mali priniesť významný posun aj v oblasti publikačných výstupov pracovníkov Ústavu 
ekológie a environmentálnych vied na SEVŠ. 
SEVŠ po dobudovaní výskumnej infraštruktúry zameriava svoju činnosť do oblasti 
projektových aktivít ako napr. medzinárodný projekt „Adaptive learning environment for 
competence in economic and societal impacts of local weather, air quality and climate – 
ECOIMPACT (Project Reference Number: 561975-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP, 
koordinujúce pracovisko University of Helsinki), cezhraničný projekt „Plavba a krajina - 
rozvoj a revitalizácia plavebnej cesty Baťov kanál a jeho prepojenie s krajinou 
cezhraničného regiónu“ (ITMS kód projektu 22420220050)“, kde sa realizoval výskum 
ekologickej stability krajiny a ochrany biodiverzity. V súčasnosti rozbiehame ďalší projekt 
„Menej odpadu – Vzdelávaním k environmentálnym a sociálnym benefitom pre obce 
a mestá“ (NFP312010G547), v rámci ktorého vytvárame aj priestor pre doktorandov na 
získavanie experimentálnych podkladových údajov pre dizertačné práce. V štádiu finálnej 
prípravy sú dva projekty cezhraničnej spolupráce SR-ČR zamerané na manažment lužných 
lesov a inovatívne aplikácie atraktantov pre biologickú ochranu objektov. 



 
 
  
 
 

 

Efektivita týchto opatrení sa už začína prejavovať a od termínu podania návrhu na 
Komplexnú akreditáciu SEVŠ došlo k vydaniu viacerých kvalitných časopiseckých publikácií 
pracovníkov školy (kategória A a B) v počte 5, prijatých je ďalších 5 prác, v spoluautorstve 
sú pripravené 2 kapitoly v zahraničnej monografii (Springer). V kategórii doktorandov sú na 
publikovanie akceptované 4 práce (kategória A a B).  V tomto trende chceme ďalej 
napredovať a vedenie školy vytvorilo motivačné nástroje (finančné, organizačné 
a technické) pre podporu publikovania pracovníkov a doktorandov. 
V rámci skvalitnenia knižničných a podporných scientometrických služieb sme zabezpečili 
doplnenie knižničných fondov formou darov (Universita Telematica Leonardo da Vinci, 
Chieti, Taliansko, European School of Economics London, Milan a Nadácia Rudolfa 
Schustera) resp. na základe vzájomnej dohody (Slovenská agentúra životného prostredia). 
Zabezpečili sme platený prístup (od 1.9.2017) prostredníctvom Centra VTI k elektronickým 
databázovým zdrojom ako napr. Scopus, Web of Science a ďalšie. Prehĺbili sme spoluprácu 
so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach a pobočkou knižnice Ekonomickej univerzity 
v Košiciach. 
Všetky uvedené opatrenia a dosiahnuté výsledky za posledné mesiace indikujú zlepšujúci 
sa stav a v relatívne krátkej dobe niekoľkých mesiacov predpokladáme splnenie kritéria 
KSP - A1 a jeho následnú udržateľnosť.  

 
 

 


