Príloha k uzneseniu 56.5.1

AKREDITAČNÁ KOMISIA
PORADNÝ ORGÁN VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OVERENIE VÝSLEDKU OPATRENÍ
PRIJATÝCH
VYSOKOU ŠKOLOU MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE

NA ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV
(§85 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z.)

56. ZASADNUTIE AK
1.-2. DECEMBRA 2010 V BRATISLAVE

1. Základné údaje
Komplexná akreditácia na Vysokej škola múzických umení v Bratislave (ďalej iba „VŠMU“)
sa oficiálne skončila dňa 15. 7. 2009.
Vzhľadom na vyjadrenie Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR (ďalej iba „AK“),
v rámci komplexnej akreditácie, že VŠMU nespĺňa všetky kritériá na doterajšie začlenenie
medzi univerzitné vysoké školy, bola vysoká škola v súlade s § 85 ods. 2 platného zákona
o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. vyzvaná Ministerstvom školstva SR (ďalej iba „MŠ
SR“), aby neodkladne prijala opatrenia na odstránenie nedostatkov a do jedného roka od
doručenia výzvy podala správu o ich výsledku.
VŠMU predložila predmetnú správu MŠ SR 22. 2. 2010. MŠ SR 9. 7. 2010 požiadalo AK (č.
žiadosti 289_10/AK), aby zabezpečila v tejto súvislosti overenie výsledku opatrení kontrolou
na vysokej škole.
AK na svojom mimoriadnom 54. zasadnutí konanom 20. 9. 2010 ustanovila na overovanie
výsledku opatrení prijatých VŠMU uznesením č. 54.7.1 dočasnú pracovnú skupinu v zložení:
Ladislav Čarný – predseda, členovia – Jozef Jarab, Ľubor Fišera, Jozef Uhrík, Tibor Žilka.
Dočasná pracovná skupina návštevou na VŠMU dňa 25. 10. 2010 overovala výsledky
prijatých opatrení, ktoré sa týkali pôvodne nesplnených kritérií na začlenenie.

2. Priebeh overovania
Na základe vyhodnotenia plnenia kritérií Akreditačná komisia navrhla začleniť Vysokú
školu múzických umení v Bratislave medzi vysoké školy, ktoré nie sú začlenené medzi
univerzitné vysoké školy a ani medzi odborné vysoké školy.
V Hodnotiacej správe z komplexnej akreditácie činnosti Vysokej školy múzických umení
v Bratislave sa konštatovalo, že nespĺňa kritérium KZU – 2 a KZU – 5 na zaradenie medzi
univerzitné vysoké školy. Zo správy jednoznačne vyplýva, že tieto dve kritériá VŠMU
nespĺňala len v roku 2003.
Prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov.
1. Kritérium KZU – 2: Objem financií za výskumné granty, projekty na evidovaný
prepočítaný počet docentov, profesorov a tvorivých výskumných pracovníkov - údaje
boli predložené v súlade s usmernením MŠ SR zo dňa 27. 11. 2009 pri overení
opatrení prijatých vysokou školou v súvislosti s komplexnou akreditáciou podľa stavu
k poslednému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení komplexnej
akreditácie činností VŠMU, ku ktorému sa vzťahuje správa o výsledkoch prijatých
opatrení doručená MŠ SR.
2. Kritérium KZU – 5: Počet doktorandov denného a externého doktorandského štúdia
na prepočítaný evidenčný počet docentov a profesorov (funkčné miesta) – údaje boli
predložené v súlade s usmernením postupu pri overení opatrení prijatých VŠ
v súvislosti s komplexnou akreditáciou MŠ SR zo dňa 27. 11. 2009 podľa stavu
k poslednému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení komplexnej
akreditácie činností VŠMU, ku ktorému sa vzťahuje správa o výsledkoch prijatých
opatrení doručená MŠ SR.

3. Výsledky overovania
Prijaté opatrenia pre kritérium KZU - 2
Na zvýšenie objemu financií za výskumné granty, projekty na evidovaný prepočítaný počet
profesorov, docentov a tvorivých výskumných pracovníkov prijala VŠMU tieto opatrenia .
• zvýšila aktivizáciu a motivácia profesorov a docentov pri získavaní grantových
prostriedkov prioritne určených na umeleckú a umelecko-výskumnú činnosť
z grantového systému Ministerstva kultúry SR pre umenie;
• navýšila podiel zahraničných finančných zdrojov pri riešení výskumných
a umeleckých projektov;
• zvýšila vstupovanie do spoločných projektov so zahraničnými partnermi z prostredia
umeleckého školstva (najmä Višegrádsky fond);
• podieľanie sa na príprave projektu Centra excelentnosti a projektu aplikovaného
výskumu podľa kritérií EU štrukturálnych fondov;
• zvýraznila účasť v konkurzoch verejnoprávnych inštitúcií na získanie grantov (napr.
Literárne centrum, Slovenské národné múzeum a iné).
Vyhodnotenie kritéria KZU – 2 po prijatých opatreniach
VŠMU
Objem financií za
Súčet prepočítaného
výskumné granty,
evidenčného počtu profesorov,
projekty
docentov a tvorivých
(A)
výskumných pracovníkov za
jednotlivé roky
(B)
189 203,5
85,25
2009
2007
2008

5 358 840,7 627 430,-

88,6
91,85

Podiel
A/B

2 219,39 €
(66 861,343 SKK)
60 483 SKK,83 042 SKK-

Prijaté opatrenia pre kritérium KZU - 5
Počet doktorandov denného a externého doktorandského štúdia na prepočítaný evidenčný
počet docentov a profesorov (funkčné miesta).
Po podrobnej analýze stavu doktorandského štúdia v externej forme VŠMU prijala:
• redukciu počtu študentov na základe sprísnených kritérií (dodržiavanie štandardnej
dĺžky štúdia, dôsledné plnenie študijných povinností, pravidelné vyhodnocovanie
výsledkov štúdia, kontrola práce školiteľov);
• sprísnenie prijímacích kritérií pre doktorandské štúdium v dennej a externej forme;
• zvýšenie koeficientu úspešnosti dokončenia štúdia, na základe ktorého nám MŠ SR
prideľuje kvóty na prijatie nových doktorandov;
• výraznejšie začleňovanie doktorandov do vedeckého a umeleckého výskumu, ktorý je
súčasťou výučbového procesu;
• aktívnejšiu spolupráca doktorandov na grantových projektoch.

Vyhodnotenie kritéria KZU – 5 po prijatých opatreniach
VŠMU
Počet
Počet doktorandov
Spolu
doktorandov
v externej forme
doktorandov
Rok
v dennej
štúdia(A)
forme štúdia
zamestnancov
VŠMU
2009
71
8
79
2007
76
75
151
2008
73
65
138

Prepočítaný
evidenčný
počet
profesorov
a docentov (B)
78,4
77,45
83,8

Pomer
A/B
1,01
1,95
1,65

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 musí byť najmenej 1

Záver
Akreditačná komisia konštatuje, že Vysoká škola múzických umení v Bratislave prijala
v stanovenej lehote dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov a môže byť naďalej
začlenená medzi univerzitné vysoké škole školy v súlade s § 2 ods. 13 platného zákona
o vysokých školách č. 131/2002 Z. z.

