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Kontrola overenia výsledku prijatých opatrení na odstránenie 
nedostatkov po komplexnej akreditácii, týkajúcich sa kritérií 
KZU-2, KZU-5 a KZU-6 na Prešovskej univerzite v Prešove 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerstvu školstva SR predkladá 
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Rektor Prešovskej univerzity v Prešove (v skratke „PU PO“) predložil ministrovi 
školstva SR Jánovi Mikolajovi 2. februára 2010 Správu o výsledkoch prijatých opatrení na 
odstránenie nedostatkov zamedzujúcich začleneniu PU PO medzi univerzitné vysoké školy 
a oznam o splnení všetkých kritérií na jej začlenenie medzi univerzitné vysoké školy.  

 
Na základe tejto správy, ktorá bola Akreditačnej komisii predložená 14. 5. 2010, 

Akreditačná komisia zabezpečila overenie výsledku opatrení kontrolou na vysokej škole dňa 
28. mája 2010. Overenie výsledkov opatrení na PU PO vykonali členovia: prof. PhDr. Tibor 
Žilka, DrSc. a prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. Administratívno-technické zabezpečenie 
návštevy členov komisie vykonávala kancelária Akreditačnej komisie.  
 
 Hodnotiaca správa PU PO bola schválená na 46. zasadnutí AK 1. júla 2009 v Spišskej 
Kapitule. Na predmetnom zasadnutí sa koštatovalo, že PU PO spĺňa kritérium KZU-1, KZU-
3, KZU-4 na zaradenie medzi univerzitné vysoké školy podľa § 2 ods. 13 písm. a) zákona 
o vysokých školách a nespĺňa kritérium KZU-2 v rokoch 2003 a 2004, KZU-5 v roku 2003 
a KZU-6 vo všetkých rokoch hodnoteného obdobia na zaradenie medzi univerzitné vysoké 
školy.  
 Komplexná akreditácia na PU PO bola v zmysle § 84 ods. 5 zákona o vysokých 
školách ukončená 22. 10. 2009, kedy univerzita prevzala od Ministerstva školstva SR (v 
skratke „MŠ SR“) hodnotiacu správu Akreditačnej komisie a výsledky rozhodnutí MŠ SR  
týkajúce sa priznaní práv.  
 Pri overovaní výsledkov sa zistilo, že PU PO prijala náležité opatrenia, na odstránenie 
nedostatkov v pôvodne nesplnených kritériách KZU-2, KZU-5 a KZU-6. 
  
 V nasledujúcom texte uvádzame prehľady o plnení vyššie uvedených kritérií. 
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Plnenie kritérií sa vykonávalo v súlade s uznesením komisie 49.5.1b  
Kritérium KZU-2 : Objem financií za výskumné granty, projekty, na evidovaný prepočítaný počet 
docentov, profesorov a tvorivých výskumných pracovníkov 
Objem financií za hodnotené obdobie predelený súčtom prepočítaného evidenčného počtu profesorov, 
docentov a tvorivých výskumných pracovníkov za jednotlivé kalendárne roky hodnoteného obdobia je 
najmenej 60 000 Sk. V objeme financií sa zohľadňujú príjmy vysokej školy v hodnotenom období zo 
zdrojov: projekty KEGA, projekty VEGA, finančné prostriedky na riešenie výskumných projektov 
z APVV (APVT) a zo štátnych programov výskumu a vývoja, finančné prostriedky z rámcových 
programov EÚ pre výskum a technologický vývoj, finančné prostriedky získané na riešenie 
výskumných projektov zo zahraničia zohľadnené na účely rozpisu finančných prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu.  
 
Prehľad plnenia kritéria KZU-2 na Prešovskej univerzite v Prešove v r. 2005-2010 

 
 
 
 

Prepočítaný evidenčný 
počet profesorov, 
docentov, VKS 
pracovníkov 

Objem financií 
za domáce a zahraničné 
granty a projekty v SK 

Skutočný 
podiel v SK 

(KZU-2) 

2005 159 11 236 000 73 921 
2006 152 10 703 000 68 608 
2007 151 16 175 000 94 040 
2008 168 20 165 000 120 030 
2009 198 13 737 000 69 464 
2010 198 14 828 000 74 902 

 
Plnenie kritéria za jednotlivé fakulty PU PO  k 31. 11. 2009 

Fakulta 

Prepočítaný 
evidenčný počet 

profesorov, 
docentov, VKS 
pracovníkov 

Objem financií 
za DG, ZG  a 
projekty (v €) 

Skutočný 
podiel (v €) 

Skutočný 
podiel 

(v SKK)  

FF 58,1 101 392 1745,129 52 573,76 

GTF 7 6 801 971,571 29 269,55 

FHPV 56,96 147 579 2481,987 74 772,34 

FM  19,45 9 720 499,742 15 055,23 

PF 20 121 461 6073,05 182 956,70 

PBF 9,5 6 951 731,684 22 042,71 

FŠ 6 35 847 5974,5 179 987,78 

FZ 12,0 2 894 241,166 7265,37 

CUP 6,25 23 344 3735,04 112 521,37 

Spolu 
PU 

197,76 455 989 2 305,769 69 463,61 

 
Akreditačná komisia konštatuje, že v  prípade kritéria  KZU-2 Prešovská univerzita 

v Prešove  prijala dostatočné opatrenia. 
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Kritérium KZU-5: P očet doktorandov denného doktorandského štúdia na prepočítaný evidenčný 
počet docentov a profesorov (funkčné miesta) 
Počet doktorandov denného doktorandského štúdia a doktorandov v externej forme štúdia, ktorí sú na 
príslušnej vysokej škole zamestnaní na ustanovený týždenný pracovný čas, k 31. októbru  príslušného 
akademického roka na prepočítaný evidenčný počet docentov a profesorov (funkčné miesta) 
v kalendárnom roku, v ktorom sa tento akademický rok začal, v jednotlivých rokoch hodnoteného 
obdobia je najmenej 1. 
 
 
Prehľad  plnenia kritéria KZU-5 na Prešovskej univerzite v Prešove v rokoch 2005-2010 
Rok Počet 

denných 
doktorandov 

Počet externých 
doktorandov- 
zamestnancov 

Celkový počet 
doktorandov 

Prepočítaný 
evidenčný 

počet docentov 
a profesorov 

Skutočný 
počet 

doktorandov 
na prof. a 

doc. 
2005 183 30 213 130 1,63 
2006 202 36 238 126 1,88 
2007 215 31 246 128 1,92 
2008 155 53 208 147 1,41 
2009 158 48 206 128 1,61 
2010 156 52 208 130 1,60 
 
Plnenie kritéria za jednotlivé fakulty k 31. 11. 2009 

Fakulta 
Počet denných 
doktorandov 

Počet externých 
doktorandov- 
zamestnancov 

Celkový počet 
doktorandov 

Prepočítaný 
evidenčný počet 

docentov a 
profesorov 

Počet 
doktorandov 
na prep. evid. 
počet prof. a 

doc. 

FF 71 22 93 52 

 

GTF 11 0 11 7 

FHPV 36 4 40 35 

FM  16 10 26 8 

PF 15 9 24 15 

PBF 7 1 8 5 

FŠ 2 2 4 6 
Spolu 
PO 158 48 206 128 1,61 
 

Akreditačná komisia konštatuje, že v  prípade kritéria KZU-5 Prešovská univerzita 
v Prešove prijala dostatočné opatrenia. 
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Z uvedeného prehľadu vyplýva, že PU PO spĺňa kritériá KZU-2 a KZU-5 aj 
kontinuálne.  

V súvislosti s KZU-2 je potrebné vyzdvihnúť splnenie kritéria v roku 2009, kedy 
neboli pridelené finančné prostriedky na schválené projekty VEGA a ani na riešenie projektov 
Aplikovaného výskumu, čo sa zákonite premietlo v poklese celkovej sumy pridelených 
financií na riešenie domácich grantov. Napriek tomuto faktu univerzita kritérium aj v tomto 
kritickom roku splnila.  

V roku 2009 bolo na univerzite riešených 112 projektov podporovaných z domácich 
grantových schém. Z hľadiska vnútornej štruktúry bolo riešených 74 projektov VEGA, 20 
projektov KEGA, 9 projektov APVV (z toho 3 projekty v rámci Programu Podpora ľudského 
potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy - LPP), 6 projektov zo 
štrukturálnych fondov, 2 projekty podporené finančnými prostriedkami z Grantovej agentúry 
Pravoslávnej cirkvi a 1 projekt Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry dotovaný z Ministerstva 
kultúry. V roku 2008 bolo podaných 51 žiadostí o grant VEGA, z ktorých bolo schválených 
22 žiadostí. V roku 2009 bolo podaných 39 žiadostí o grant, z ktorých bolo schválených 16 
žiadostí.  
 Ako pozitívny trend možno hodnotiť nárast podaných žiadostí o grant APVV oproti 
predchádzajúcemu akademickému roku. Z celkového počtu 27 podaných žiadostí  bolo 16 
podaných žiadostí na výzvu programu Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a 
vývoja a popularizácia vedy (LPP). Celkovo boli schválené 3 žiadosti o grant. Z podaných 
žiadostí o bilaterálnu spoluprácu boli podporené dva projekty zamerané na slovensko – českú 
spoluprácu a jeden projekt na slovensko – poľskú spoluprácu. V roku 2009 bolo riešených 
celkovo 9 projektov APVV. Na FHPV boli riešené dva projekty v rámci bilaterálnej 
slovensko-českej a slovensko – bulharskej spolupráce (SK-CZ-0081-07 - Globálna analýza na 
varietách, SK-BG-0024-08 - Kvalita vybraných liečivých rastlín a možnosti ich využitia pri 
fytoremediáciách). 

V porovnaní s rokom 2008 došlo na Prešovskej univerzite k  nárastu publikácií v 
karentovaných vedeckých časopisoch a ostatných recenzovaných publikáciách. Za pozitívny 
trend možno považovať nárast počtu vedeckých monografií vydaných v zahraničných 
vydavateľstvách, mierny nárast počtu publikácií v karentovaných vedeckých časopisoch. 

V súvislosti s KZU-5 je potrebné vyzdvihnúť pozitívny trend v oblasti doktorandského 
štúdia. Doktorandské štúdium sa uskutočňovalo v roku 2009 na siedmich fakultách univerzity. 
Oproti roku 2008 stúpol počet doktorandov prijatých na internú formu o 43%, v externej 
forme o 75% v súvislosti s protikrízovými opatreniami, ktorý je badateľný aj v úspešnosti 
štúdia.  
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Kritérium KZU-6: počet študentov v študijných programoch prvého a druhého stupňa na 
prepočítaný evidenčný počet  vysokoškolských učiteľov 
Počet študentov v študijných programoch prvého a druhého stupňa a v študijných programov podľa § 
53 ods. 3 zákona k 31. októbru príslušného akademického roka na prepočítaný evidenčný počet 
vysokoškolských učiteľov s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa alebo s vedecko-
pedagogickým titulom docent, alebo s vedecko-pedagogickým titulom profesor v kalendárnom roku, 
v ktorom sa tento akademický rok začal, je v jednotlivých rokoch hodnoteného obdobia najviac 20. 
Študenti v externej forme štúdia sa zohľadnia v celkovom počte študentov s váhou 0,3. 
 
Kritérium akreditácie KZU-6 ku 25.3.2010 (bez študentov zapísaných po 23. 7. 2009) 

Fakulta 

Študenti (1. a 2. stupeň) 
 

Denní  Externí 
Externí 
prepočet 

Spolu UTPČ 
UPČ           
KZU-

6 
Filozofická fakulta 2 104 282 84,6 2188,6 124 17,65 
Gréckokatolícka teologická fakulta 433 263 78,9 511,9 23 22,26 
Fakulta humanitných a prírodných 
vied 1 334 715 214,5 

1548,5 96 16,13 

Fakulta manažmentu 1 101 1 107 332,1 1433,1 51 28,10 
Pedagogická fakulta 657 654 196,2 853,2 38 22,45 
Pravoslávna bohoslovecká fakulta 222 286 85,8 307,8 17 18,11 
Fakulta športu 173 117 35,1 208,1 20 10,41 
Fakulta zdravotníctva 531 436 130,8 661,8 22 30,08 
Celouniverzitné pracoviská       0,0 10 0,00 
PU PO 6 555 3 860 1158 7713,0 401 19,23 
 

Akreditačná komisia konštatuje, že v  prípade kritéria KZU-6 Prešovská univerzita 
v Prešove prijala dostatočné opatrenia. 

 
 
 
Osobitne treba hodnotiť prijaté opatrenia, ktoré v hodnotiacej správe pracovná skupina 
navrhla na zlepšenie práce na Prešovskej univerzite v Prešove: 

1. Integrácia identických pracovísk: vedenie Prešovskej univerzity má vypracovaný 
presný harmonogram na integráciu identických odborov v oblasti výskumu na 
Prešovskej univerzite. Tento harmonogram sa začína aprílom 2010 a končí 
septembrom 2010. 

2. Riešenie duplicity medzi Fakultou humanitných a prírodných vied a Filozofickej 
fakulty. Tento proces sa realizuje v širšom časovom horizonte a je súčasťou 
dlhodobého zámeru vysokej školy. 

3. Znížiť počet študentov pripadajúcich na jedného tvorivého pracovníka. Tento návrh 
sa v rámci školského roka 2009/2010 realizoval. 

4. Fakulta športu v ostatnom období vytvorila predpoklady na zvyšovanie kvalifikačnej 
štruktúry. Výsledkom budú habilitácie – spolu 5 – ktoré sa uskutočnia v priebehu 
ďalšieho školského roka, čím sa zvýši kvalifikačná štruktúra tejto fakulty. 

 
Na základe vyhodnotenia plnenia kritérií Akreditačná komisia v súlade s § 85 ods. 2 
zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. konštatuje, že Prešovská univerzita v prijala 
dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré viedli k pôvodnému návrhu na jej 
začlenenie a spĺňa aj naďalej kritériá na začlenenie medzi univerzitné vysoké školy 


