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1. Základné údaje  
 

Komplexná akreditácia na Vysokej škola výtvarných umení v Bratislave (ďalej iba „VŠVU“) 
sa oficiálne skončila dňa 10. 7. 2009.  
 
Vzhľadom na vyjadrenie Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR (ďalej iba „AK“ 
alebo „Akreditačná komisia“), v rámci komplexnej akreditácie, že VŠVU 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.  
 
VŠVU predložila predmetnú správu MŠ SR 29. 3. 2010. MŠ SR 9. 7. 2010 požiadalo AK (č. 
žiadosti 290_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 VŠVU uznesením č. 54.7.1 dočasnú pracovnú skupinu v zložení: 
Jozef Jarab – predseda, členovia –Jozef Uhrík, Tibor Žilka, Pavol Vincúr, Michal Nováka. 
Dočasná pracovná skupina návštevou na VŠVU dňa 25. 10. 2010 overovala výsledky 
prijatých opatrení, ktoré sa týkali pôvodne nesplnených kritérií na začlenenie VŠVU. 
 

2. Priebeh overovania  
 

Na základe vyhodnotenia plnenia kritérií Akreditačná komisia navrhla v rámci komplexnej 
akreditácie začleniť Vysokú školu výtvarných  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 VŠVU sa konštatovalo, že nespĺňa 
kritérium KZU – 3 a KZU – 5 na zaradenie medzi univerzitné vysoké školy. Zo správy 
vyplynulo, že v rámci kritérií KZU-3 a KZU-5 nesplnila požadované hodnoty za oblasť 
výskumu 5 Projektovanie, inžinierstvo a technológie a vodné hospodárstvo, do ktorej bol 
zaradený iba jediný študijný odbor na VŠVU a to: 2.2.7. architektonická tvorba. 
 

• VŠVU v kritériu KZU-3 nesplnila podmienku ročného priemeru absolventov 
doktorandského štúdia na obsadené miesto funkčného profesora v jednej z dvoch  
 posudzovaných oblastí výskumu, a to v oblasti výskumu 5, kde bol začlenený 
študijný odbor 2.2.7. architektonická tvorba.  

• VŠVU v kritériu KZU-5 v OV 5 nesplnila ani v jednom roku hodnoteného obdobia 
2003-2006 požadovaný pomer (počet doktorandov denného doktorandského štúdia 
a doktorandov v externej forme štúdia, ktorí sú na vysokej škole zamestnaní na 
ustanovený týždenný pracovný čas k prepočítanému evidenčnému počtu docentov 
a profesorov na funkčných miestach v kalendárnom roku).  
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3. Výsledky overovania  

 
Overovanie prijatých opatrení sa uskutočnilo 25. 10. 1010 návštevou na vysokej škole 
v súlade s listom MŠ SR č. CD-2009-30533/38750-12:071 evidovaným v Akreditačnej  
komisii pod č. 207_09/AK. 
 
VŠVU v lehote jedného roka predložila tieto prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov, 
resp. odôvodnila postupy s tým súvisiace.  
 
Prehľad plnenia kritéria KZU-3  predložila za roky 2006 – 2009 pre oblastí výskumu 4 a 5. 
 
VŠVU, KZU-3 pre  oblasť výskumu 4 Umenie 

Rok Počet obsadených 
funkčných miest 

profesora (A) 

Počet absolventov 
doktorandského štúdia 

(B) 

Pomer  

B/A 

2006 13 6 0,46 

2007 10 10 1 

2008 13 4 0,31 

2009 15 10 0,66 

Ročný 
priemer  

40 30 0,607 

 
VŠVU, KZU-3 pre oblasť výskumu 5 Projektovanie, inžinierstvo a technológie a vodné hospodárstvo 

Rok Počet obsadených 
funkčných miest 

profesora (A) 

Počet absolventov 
doktorandského štúdia 

(B) 

Pomer  

B/A 

2006 1 0 0 

2007 1 2 2 

2008 0 0 0 

2009 0 1 0 

Ročný 
priemer 

2 3 0,5 
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Prehľad plnenia kritéria KZU-5.  

Prehľad plnenia kritéria KZU-5 na VŠVU v roku 2009 

VŠVU 

 

Rok Počet 
denných 

doktorandov 

Počet externých 
doktorandov - 
zamestnancov 

Celkový 
počet 

doktorando
v 

A 

Prepočítaný 
evidenčný 

počet 
docentov 

a profesorov 

B 

Skutočný 
počet 

doktorandov 
na prof. 
a doc.  

A/B 

2009 48 6 54 28 1,92 

 

 
 

Záver 
 

Návrh uznesenia 
Na základe vyhodnotenia plnenia kritérií Akreditačná komisia v súlade s § 85 ods. 2 zákona 
o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v platnom znení konštatuje, že Vysoká škola 
výtvarných umení v Bratislave prijala dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov 
(pozri prílohu), ktoré viedli k pôvodnému návrhu na jej začlenenie v zmysle Kritérií na 
začleňovanie vysokých škôl medzi vysoké školy, ktoré nie sú začlenené ani medzi univerzitné 
vysoké školy a ani medzi odborné vysoké školy.  

V súčasnosti Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave spĺňa kritériá na začlenenie 
medzi univerzitné vysoké školy v súlade s § 2 ods. 13 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách v platnom znení. 


