
Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

podľa § 82 ods. 2 písm. c/

Číslo žiadosti: 183/2014-AK / #1060036

Typ žiadosti: Akreditácia existujúceho práva

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (706000000)

Fakulta, uskutočňujúca konanie:

V študijnom odbore (číslo a názov): 8286 (2.2.8) Reštaurovanie

Oblasť výskumu: 4. Umenie

Garant(i) a spolugaranti:

Kvasnica Boris, Prof., akad. mal. (1964)
Birkušová Sylvia. Doc. Mgr. art. (1974)
Stojkovičová Danica ,doc. ,akad.mal. (1964)

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
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

podľa § 82 ods. 2 písm. c/

Číslo žiadosti: 183/2014-AK / #1060035

Typ žiadosti: Nová žiadosť

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (706000000)

Fakulta, uskutočňujúca konanie:

V študijnom odbore (číslo a názov): 8215 (2.2.7) Architektonická tvorba

Oblasť výskumu: 4. Umenie

Garant(i) a spolugaranti:

Voticky, Robert, prof. Ing. arch. Dip. Arch. (1948)
Hájek Petr, doc. Ing. Mgr. (1970)
Shawkat Sabah doc. Ing. PhD. (1957)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek

70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KHKV-A5)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KHKV-A5 rok narodenia garanta 1948 (pred 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:
Zvážiť výmenu spoluraranta 2 za odborníka z oblasti architektonickej tvorby.

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
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

podľa § 82 ods. 2 písm. c/

Číslo žiadosti: 183/2014-AK / #1060034

Typ žiadosti: Akreditácia existujúceho práva

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (706000000)

Fakulta, uskutočňujúca konanie:

V študijnom odbore (číslo a názov): 8221 (2.2.6) Dizajn

Oblasť výskumu: 4. Umenie

Garant(i) a spolugaranti:

Stankoci Stanislav, prof. , akad. mal. (1959)
Sabová Júlia Prof. akad. mal. (1958)
Burian František, Prof, akad. soch. (1948)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek

70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KHKV-A5)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KHKV-A5 Rok narodenia 2. spolugaranta 1948 (po začiatku septembra)

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
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

podľa § 82 ods. 2 písm. c/

Číslo žiadosti: 183/2014-AK / #1060033

Typ žiadosti: Akreditácia existujúceho práva

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (706000000)

Fakulta, uskutočňujúca konanie:

V študijnom odbore (číslo a názov): 8216 (2.2.1) Výtvarné umenie

Oblasť výskumu: 4. Umenie

Garant(i) a spolugaranti:

Fischer, Daniel, prof., akad. mal. (1950)
Jančovič, Robert, prof. akad. mal. (1958)
Stacho Ľubomír, prof. Ing. Mgr. (1953)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek

70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KHKV-A5)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KHKV-A5 Rok narodenia garanta 1950 (do 31. augusta).

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 .


