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Úvod

Komplexná akreditácia Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej iba „AU“) sa oficiálne
skončila dňa 2. 11. 2009. Akreditačná komisia (ďalej iba „AK“) na základe vyhodnotenia plnenia kritérií
navrhla začleniť AU medzi vysoké školy, ktoré nie sú začlenené medzi univerzitné vysoké školy a ani
medzi odborné vysoké školy.
Vzhľadom na vyjadrenie AK, poradného orgánu vlády SR, v rámci komplexnej akreditácie, že
AU nespĺňa všetky kritériá na doterajšie začlenenie medzi univerzitné vysoké školy, bola vysoká škola
v zmysle § 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.
AU prijala opatrenia na odstránenie nedostatkov a správu o prijatých opatreniach doručila na
ministerstvo školstva dňa 4. 10. 2010. Následne bola správa postúpená Akreditačnej komisii listom zo
dňa 25. 10. 2010 v zmysle § 85 ods. 2 zákona o VŠ, so žiadosťou o zabezpečenie overenia výsledku
opatrení prijatých vysokou školu.
AK ustanovila na overovanie výsledku opatrení prijatých AU dočasnú pracovnú skupinu pod
vedením prof. Ladislava Čarného, ktorej členmi boli prof. Jozef Jarab, Dr. Jozef Uhrík, prof. Ida
Černecká, prof. Ľubomír Vajdička, Mgr. Richard Fajnor.
Dočasná pracovná skupina návštevou na AU dňa 23. 4. 2011 overovala výsledky prijatých
opatrení, ktoré vysoká škola prijala na odstránenie nedostatkov, týkajúcich sa plnenia kritérií KZU-2,
KZU-3, KZU-4, KZU-5 a KZU-6 v období po komplexnej akreditácii AU.
Plnenie kritérií KZU-3 a KZU-4 bolo overované v zmysle uznesenia AK 49.5.1a) za obdobie
viacerých rokov, pričom nové hodnotiace obdobie končí dňom, ku ktorému VŠ doručila
ministerstvu správu o výsledku prijatých opatrení.
Plnenie kritérií KZU-2 a KZU-6 sa overovalo v zmysle uznesenia AK 49.5.1b) podľa stavu
k poslednému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení komplexnej akreditácie
činností VŠ.
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Priebeh a výsledky overovania
1. Odstránenie nedostatkov splnenia kritéria KZU-2
V hodnotiacej správe AK schválenej na 47. zasadnutí AK sa konštatuje, že „Akadémia umení v
Banskej Bystrici nespĺňa kritérium KZV-2 v roku 2004“, v ďalších rokoch 2003 a 2005-2007 je kritérium
splnené. V r. 2006 a 2007 AU prekračovala požadovanú minimálnu sumu dvojnásobne.
V materiáloch, ktoré AU predložila ako podklady pre overenie odstránenia nedostatkov po komplexnej
akreditácii pracovná skupina hodnotila objem financií získaných školou za výskumné granty, projekty
na evidovaný prepočítaný počet docentov, profesorov a výskumných pracovníkov podľa kritérií KZU-2
za obdobie rokov 2006-2009.
V nižšie uvedenej tabuľke sú údaje pre plnenie kritéria KZU-2 v týchto rokoch. Podklady overili
členovia dočasnej PS pri svojej návšteve.
Rok

2006
2007
2008
2009
Spolu

Objem financií za
výskumné granty,
projekty
A
(Sk)
4 732 569
5 399 362
4 910 228
4 953 132,5
19 995 291,5

Súčet prepočítaného evidenčného
počtu profesorov, docentov
a tvorivých výskumných
pracovníkov za jednotlivé
kalendárne roky
B
45,15
48,25
59,05
62,70
215,15

A/B
(Sk)

104 819
111 904
83 154
78 997
92 937

Kritérium KZU 2 (objem financií za výskumné granty, projekty)
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 (1 991,64 EUR). 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.
Záver :
Akreditačná komisia konštatuje, že objem financií za výskumné granty na evidovaný
prepočítaný počet profesorov, docentov a tvorivých výskumných pracovníkov za jednotlivé
kalendárne roky na AU je 92 937,- SK, tzn. že je vyšší ako 60 000,- Sk. AU v Banskej Bystrici
prijala dostatočné opatrenia v stanovenej lehote. AU v Banskej Bystrici spĺňa kritérium KZU-2.

2. Plnenie kritéria KZU-3:
Počet absolventov doktorandského štúdia
V hodnotiacej správe Akreditačnej komisie schválenej na 47. zasadnutí AK bol hodnotený počet
študentov v študijných programoch 1. a 2. stupňa podľa kritérií KZV-3. Nakoľko hodnotenie dočasnej
pracovnej skupiny na overenie výsledkov opatrení prebiehalo podľa kritérií KZU, bolo potrebné
vyhodnotiť ročný priemer absolventov doktorandského štúdia v pomere k obsadeným funkčným
miestam profesorov.
Právo udeľovať akademický titul ArtD. bolo Fakulte výtvarných AU a Fakulte hudobných umení AU
priznané 29. 11. 2006, Fakulte divadelných umení AU až 18. 03. 2010. Na dvoch fakultách bolo možné
posudzovať splnenie kritéria až v rokoch 2009 a 2010 (stav k 31. 08. 2010).
V nižšie uvedenej tabuľke sú údaje pre plnenie kritéria KZU-3 v rokoch 2009 a 2010.
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FMU AU
Rok

Počet obsadených
funkčných miest
profesora (A)

Počet absolventov doktorandského
štúdia (B)

B/A

2006
2007
2008

Právo udeľovať akademický titul „doktor umenia“ MŠ SR priznalo FMU AU 29.11.2006.
Štúdium doktorandského študijného programu úspešne ukončili prví absolventi v roku
2009.
2009
9
5
0,55
2010*
9
2
0,22
Spolu
0,38
18
7
* k 31.08.2010
FVU AU
Rok

2006
2007
2008
2009
2010*
Spolu
* k 31.08.2010

Počet obsadených
funkčných miest
profesora (A)

Počet absolventov doktorandského
štúdia (B)

B/A

Právo udeľovať akademický titul „doktor umenia“ MŠ SR priznalo FVU AU 29.11.2006.
Štúdium doktorandského študijného programu úspešne ukončili prví absolventi v roku
2009.
8
2
0,25
8
5
0,62
0,44
16
7

Kritérium KZU-3 (počet absolventov doktorandského štúdia)
Najmenej 60 % fakúlt vysokej školy dosahuje v nadpolovičnej väčšine oblastí výskumu
zodpovedajúcich uskutočňovaným študijným programom tretieho stupňa ročný priemer absolventov
doktorandského štúdia v príslušných študijných odboroch na obsadené miesto funkčného profesora
najmenej 1/3 (Pri výpočte priemeru sa vychádza zo súčtu absolventov a súčtu funkčných miest za
všetky študijné odbory patriace k hodnotenej oblasti). Ak sa na vysokej škole uskutočňujú študijné
programy tretieho stupňa aj na úrovni vysokej školy, započítavajú sa ako keby ich uskutočňovala
osobitná fakulta. Ak sa vysoká škola nečlení na fakulty, musí podmienku uvedenú v tomto kritériu
spĺňať ako celok.
Záver:
Akreditačná komisia konštatuje, že Fakulta múzických umení AU dosahuje ročný priemer
absolventov doktorandského štúdia na obsadené funkčné miesto profesora v príslušnom
študijnom odbore 38 %, Fakulta výtvarných umení AU dosahuje ročný priemer absolventov
doktorandského štúdia na obsadené funkčné miesto profesora v príslušnom študijnom odbore
44 %. AU v Banskej Bystrici prijala dostatočné opatrenia v stanovenej lehote, dosiahla
požadované výsledky a spĺňa kritérium KZU-3.
3. Plnenie kritéria KZU-4:
Výstupy výskumu študentov a absolventov doktorandského štúdia
Pracovná skupina overovala podklady na vyhodnotenie kritéria KZU-4. Prehodnotila niektoré výstupy
a preradila doktorandom z FVU 2 výstupy z kategórie A do kategórie B a 2 výstupy z kategórie B do
kategórie C. Doktorandom FMU preradila 4 výstupy z kategórie A do kategórie B.

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené hodnotenia výstupov za obdobie rokov 2007-2010.
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FMU AU
Výsledky hodnotenia úrovne výstupov doktorandov v oblasti výskumu č. 4 Umenie
Charakteristika výstupov

Výstupy za obdobie
2007 - 2008

2009 - 2010

Spolu

Počet výstupov kategórie A so 100%
účasťou doktorandov FMU AU

2

8

10

Počet výstupov kategórie B so 100%
účasťou doktorandov FMU AU

15

-

15

Počet výstupov kategórie C so 100%
účasťou doktorandov FMU AU

-

-

-

Počet výstupov kategórie D so 100%
účasťou doktorandov FMU AU

-

-

-

17

8

25

Spolu

Profil kvality pre atribút výstupov (40; 60; 0; 0)
Hodnotenie atribútu (40x4 + 60x3 + 0x2 + 0x1)/100 = 3,4
FVU AU
Výsledky hodnotenia úrovne výstupov doktorandov v oblasti výskumu č. 4 Umenie
Charakteristika výstupov

Výstupy za obdobie
2007 - 2008

2009 - 2010

Spolu

Počet výstupov kategórie A so 100%
účasťou doktorandov FVU AU

1

12

13

Počet výstupov kategórie B so 100%
účasťou doktorandov FVU AU

6

4

10

2

2

Počet výstupov kategórie C so 100%
účasťou doktorandov FVU AU

-

Počet výstupov kategórie D so 100%
účasťou doktorandov FVU AU

-

Spolu

7

18

25

Profil kvality pre atribút výstupov (50; 40; 10; 0)
Hodnotenie atribútu (50 x 4 + 40 x 3 + 10x2 + 0x1)/100 = 3,4
Kritérium KZU-4: Najmenej 60 % fakúlt vysokej školy dosahuje v nadpolovičnej väčšine oblastí
výskumu zodpovedajúcich uskutočňovaným študijným programom tretieho stupňa výstupy výskumu
doktorandov v dennej forme štúdia a v externej forme štúdia, ktorí sú na príslušnej vysokej škole
zamestnaní na ustanovený týždenný pracovný čas, v hodnotenom období hodnotené podľa vzorky 25
výstupov a podľa kritérií na hodnotenie atribútu výstupov hodnotu najmenej C+.
Záver:
Akreditačná komisia konštatuje, že AU v Banskej Bystrici dosiahla výsledky „B+“ a spĺňa
kritérium KZU-4.
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4. Plnenie kritéria KZU-5:
Počet doktorandov denného štúdia na prepočítaný evidenčný počet docentov a profesorov
(funkčné miesta)
AU vo svojej správe k plneniu kritéria KZU-5 predložila počet a menný zoznam doktorandov k 31.12.
2009, prepočítaný evidenčný počet docentov a profesorov k 31.12. 2009 a ich menný zoznam.
Tiež nižšie uvedenú tabuľku, v ktorej uvádza prepočítaný počet študentov 1. a 2. stupňa na
prepočítaný evidenčný počet vysokoškolských učiteľov v zmysle znenia kritéria.
Rok

2008
2009
Spolu

Počet
doktorandov
v dennej forme
štúdia

24
29
53

Počet
doktorandov
v externej
forme štúdia –
zamestnancov
AU
2
4
6

Spolu
doktorandov
(A)

Prepočítaný
evidenčný počet
profesorov
a docentov
(B)

A/B

26
33
59

25,75
24,25
50,0

1,01
1,36
1,18

Záver:
Akreditačná komisia konštatuje, že AU v Banskej Bystrici dosiahla požadované výsledky.
Pomer počtu doktorandov denného štúdia ku prepočítanému evidenčnému počtu funkčných
miest docentov a profesorov bol v sledovaných rokoch vyšší ako 1.
AU spĺňa kritérium KZU-5
5. Plnenie kritéria KZU-6:
Počet študentov v študijných programoch prvého a druhého stupňa na prepočítaný
evidenčný počet vysokoškolských učiteľov
AU vo svojej správe k plneniu kritéria KZU-6 predložila nižšie uvedenú tabuľku, v ktorej uvádza
prepočítaný počet študentov 1. a 2. stupňa na prepočítaný evidenčný počet vysokoškolských učiteľov
v zmysle znenia kritéria.
Rok

2006
2007
2008
2009
Spolu

Počet
študentov
prvého
a druhého
stupňa
v dennej forme
štúdia
482
533
553
586
2 154

Prepočítaný
počet
študentov
prvého
a druhého
stupňa
v externej
forme štúdia
0
0
0
0
0

Spolu
študentov
prvého
a druhého
stupňa
(A)

Prepočítaný
evidenčný počet
profesorov, docentov
a učiteľov s PhD.
(B)

A/B

482
533
553
586
2 154

44,45
48,55
59,05
62,4
214,45

10,84
10,98
9,36
9,39
10,04

Kritérium KZU-6 : 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.
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Záver:
Akreditačná komisia konštatuje, že AU v Banskej Bystrici dosiahla požadované výsledky a
spĺňa kritérium KZU-6.

Záver
Akreditačná komisia konštatuje, že Akadémia umení v Banskej Bystrici prijala v stanovenej lehote
dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov. Dočasná pracovná skupina ďalej konštatuje, že
AU nedostatky odstránila a môže byť začlenená medzi univerzitné vysoké školy v súlade s § 2
ods. 13 platného zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z.
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