
Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 72/2017-AK / #1330012

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola DTI (731000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6289 (3.3.15) Manažment
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Škoda Miroslav, doc. PhDr., PhD. (1977)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Nedostatočné plnenie kritéria KSP-A1: Najvýznamnejšie publikované práce spolu, ale aj za

posledných 6 rokov obsahovo nesúvisia, resp. len okrajovo súvisia so študijným odborom 3.3.15.
manažment. Týkajú sa skôr študijného odboru 3.3.14. ľudské zdroje a personálny manažment, aj to
minimálne. Vedecké projekty obsahovo nezodpovedajú študijného odboru 3.3.15. manažment (týkajú sa
služieb, vzdelávania, personálneho manažmentu).

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 72/2017-AK / #1330011

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola DTI (731000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6289 (3.3.15) Manažment
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Škoda Miroslav, doc. PhDr., PhD. (1977)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Nedostatočné plnenie kritéria KSP-A1: Najvýznamnejšie publikované práce spolu, ale aj za

posledných 6 rokov obsahovo nesúvisia, resp. len okrajovo súvisia so študijným odborom 3.3.15.
manažment. Týkajú sa skôr študijného odboru 3.3.14. ľudské zdroje a personálny manažment, aj to
minimálne. Vedecké projekty obsahovo nezodpovedajú študijného odboru 3.3.15. manažment (týkajú sa
služieb, vzdelávania, personálneho manažmentu).

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 72/2017-AK / #1330010

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola DTI (731000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: didaktika technických profesijných predmetov
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Bajtoš Ján, prof. Ing. CSc. PhD. (1962)
Hrmo Roman, doc. Ing. PhD., MBA. (1964)
Gabrhelová Gabriela, doc. Mgr., PhD., MBA (1978)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Nesplnené kritérium KSP-A6: garant a spolugaranti nepreukázali medzinárodne akceptovanú

výskumnú činnosť v takej miere, aby študenti aktívnou účasťou mohli získať nové poznatky, ktoré
akceptuje príslušná medzinárodná vedecká komunita.

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 72/2017-AK / #1330009

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola DTI (731000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: didaktika technických profesijných predmetov
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
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:

Bajtoš Ján, prof. Ing. CSc. PhD. (1962)
Hrmo Roman, doc. Ing. PhD., MBA. (1964)
Gabrhelová Gabriela, doc. Mgr., PhD., MBA (1978)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Nesplnené kritérium KSP-A6: garant a spolugaranti nepreukázali medzinárodne akceptovanú

výskumnú činnosť v takej miere, aby študenti aktívnou účasťou mohli získať nové poznatky, ktoré
akceptuje príslušná medzinárodná vedecká komunita.

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 72/2017-AK / #1330008

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola DTI (731000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo technických predmetov
Číslo a názov študijného odboru: 7634 (1.1.2) Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 2.50
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Bajtoš Ján, prof. Ing. CSc. PhD. (1962)
Kováčik Peter, doc., Ing., PhD. (1957)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Nesplnené kritériá: KSP-A2 - úroveň knižničných služieb nie je na požadovanej úrovni, rovnako

ani webová aplikácia KSP-A6 - garant predmetovej špecializácie Kováčik Peter, doc., Ing., PhD
nezodpovedá svojím profilom odborným predmetom, ktoré sú navrhované v študijnom pláne daného ŠP.
KSP B1 - študijné programy obsahujú väčšinou len predmety s nízkou hodinovou dotáciou (1+1, 1+0,
2+0). Sú semestre, v ktorých rozsah povinných predmetov je len 8 hodín/týždeň; pridelené kredity
nezodpovedajú náročnosti predmetov (napr. za predmet manažovanie škôl 1+0 sú navrhnuté 4 kredity a
kreditové ohodnotenie predmetov 1+1 kolíše medzi hodnotou kreditov 3 - 5. KSP-B9 - vysoká škola
nevykazuje zodpovedajúcu úroveň riadenia a nedostatočné aplikuje predpisy pre vnútorný systém
zabezpečovania kvality VŠ-vzdelávania

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 72/2017-AK / #1330007

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola DTI (731000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo technických predmetov
Číslo a názov študijného odboru: 7634 (1.1.2) Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Bajtoš Ján, prof. Ing. CSc. PhD. (1962)
Kováčik Peter, doc., Ing., PhD. (1957)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Nesplnené kritériá: KSP-A2 - úroveň knižničných služieb nie je na požadovanej úrovni, rovnako

ani webová aplikácia KSP-A6 - garant predmetovej špecializácie Kováčik Peter, doc., Ing., PhD
nezodpovedá svojím profilom odborným predmetom, ktoré sú navrhované v študijnom pláne daného ŠP.
KSP B1 - študijné programy obsahujú väčšinou len predmety s nízkou hodinovou dotáciou (1+1, 1+0,
2+0). Sú semestre, v ktorých rozsah povinných predmetov je len 8 hodín/týždeň; pridelené kredity
nezodpovedajú náročnosti predmetov (napr. za predmet manažovanie škôl 1+0 sú navrhnuté 4 kredity a
kreditové ohodnotenie predmetov 1+1 kolíše medzi hodnotou kreditov 3 - 5. KSP-B9 -vysoká škola
nevykazuje zodpovedajúcu úroveň riadenia a nedostatočné aplikuje predpisy pre vnútorný systém
zabezpečovania kvality VŠ-vzdelávania

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 72/2017-AK / #1330006

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola DTI (731000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1,8. Pedagogické vedy, Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo ekonomických predmetov
Číslo a názov študijného odboru: 7634 (1.1.2) Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 2.5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Bajtoš Ján, prof. Ing. CSc. PhD. (1962)
Škoda Miroslav, doc., PhDr., PhD. (1977)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Nedostatočné plnenie kritériá KSP-A1. Zvýšiť výskumnú činnosť v oblasti didaktiky odborných

predmetov so zameraním na ekonómiu a manažment.

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 72/2017-AK / #1330005

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola DTI (731000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1,8. Pedagogické vedy, Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo ekonomických predmetov
Číslo a názov študijného odboru: 7634 (1.1.2) Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Bajtoš Ján, prof. Ing. CSc. PhD. (1962)
Škoda Miroslav, doc., PhDr., PhD. (1977)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Nedostatočné plnenie kritériá KSP-A1. Zvýšiť výskumnú činnosť v oblasti didaktiky odborných

predmetov so zameraním na ekonómiu a manažment.

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 72/2017-AK / #1330004

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola DTI (731000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1,8. Pedagogické vedy, Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
Číslo a názov študijného odboru: 7634 (1.1.2) Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Tamášová Viola, doc., PhDr., CSc. (1954)
Lajčin Daniel, doc., Ing., PhD. (1962)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 72/2017-AK / #1330003

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola DTI (731000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1,8. Pedagogické vedy, Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
Číslo a názov študijného odboru: 7634 (1.1.2) Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Tamášová Viola, doc., PhDr., CSc. (1954)
Lajčin Daniel, doc., Ing., PhD. (1962)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 72/2017-AK / #1330002

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola DTI (731000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo praktickej prípravy
Číslo a názov študijného odboru: 7634 (1.1.2) Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Tamášová Viola, doc., PhDr., CSc. (1954)
Lajčin Daniel, doc., Ing., PhD. (1962)
Bajtoš Ján, prof. Ing. CSc., PhD. (1962)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Nesplnené kritérium: KSP-A3 - nesplnená minimálna podmienka. Zabezpečujúci učitelia sú

identickí na viac ako jednom ŠP v tom istom stupni a forme štúdia. KSP-A6 - nesplnená minimálna
podmienka. Zabezpečujúci garanti sú identickí na viac ako jednom ŠP v tom istom stupni a forme štúdia
v tom istom študijnom odbore.

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 72/2017-AK / #1330001

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola DTI (731000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy
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Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
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