AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE
Sklabinská 1, 835 17 Bratislava 35

Vážený pán
prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.
predseda Akreditačnej komisie
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje

Bratislava

Vec:
Zaslanie návrhu hodnotiacej správy Akreditačnej komisie Slovenskej republiky - vyjadrenie

Vážený pán predseda,
v zmysle § 4 ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej
komisii v znení neskorších predpisov, si dovoľujeme zaslať vyjadrenie k ,,Návrhu hodnotiacej
správy Akreditačnej komisie Slovenskej republiky“ zo dňa 8. júla 2015 (ďalej len ,,Hodnotiaca
správa AK“) v súvislosti s komplexnou akreditáciou činností na Akadémii Policajného zboru
v Bratislave (ďalej len ,,APZ“), vedenej pod číslom spisu 180/2014-AK, v rámci ktorej bol návrh
hodnotiacej správy schválený na 87. zasadnutí Akreditačnej komisie v dňoch 1. až 3. júla 2015
v Liptovskom Mikuláši.
Kód
vygenerovaný
elektronickej
.................................................................................

verzii

tohto

vyjadrenia

je

Sekcia 1.2.2. písm. a) Hodnotiacej správy AK (tzv. ,,Slabé stránky“) poukazuje na ,,nejasné
oddelenie priebehu štúdia v služobnom pomere a civilných študentov“.
K ,,nejasnému oddeleniu priebehu štúdia v služobnom pomere a civilných študentov“
uvádzame nasledujúce:
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Štúdium civilných študentov na APZ sa v plnej miere spravuje Zákonom o vysokých
školách v študijných programoch akreditovaných v oboch študijných odboroch, t. z. 8.3.1.
ochrana osôb a majetku a 8.3.2. bezpečnostné verejno-správne služby, pričom platí
špecifikum APZ, že APZ neposkytuje štúdium v externej forme v Bc. aj Mgr. štúdiu iným
uchádzačom, ale iba policajtom (študijný program v odbore 8.3.1) a zamestnancom verejnej
správy ( študijný program v odbore 8.3.2.). Zároveň platí, že APZ poskytuje štúdium iným
ozbrojeným zložkám v študijnom odbore 8.3.1. a zamestnancom verejnej správy
v študijnom odbore 8.3.2. Študijné programy navrhované v študijnom odbore 8.3.4
kriminalistika a kriminológia a konverzný študijný program navrhovaný v študijnom odbore
8.3.1 ochrana osôb a majetku, budú v prípade úspešnej akreditácie poskytované výlučne
policajtom v služobnom pomere.
Štúdium policajtov v študijnom odbore 8.3.1. na APZ je špecifické v tom, že denní
Bc. študenti prechádzajú v zmysle služobného pomeru do stáleho stavu APZ, t. z. APZ je ich
služobným úradom s personálnou pôsobnosťou. V Mgr. štúdiu v študijnom odbore 8.3.1.
môžu naopak policajti pokračovať len v externej forme štúdia. Vzhľadom na personálnu
politiku a kariérny rast, je štúdium v študijnom odbore 8.3.2 pre policajtov umožnené, ale
len na individuálnu výnimku Ministra vnútra Slovenskej republiky, nakoľko študijný odbor
8.3.2. nespĺňa zákonnú požiadavku základného a doplňujúceho policajného vzdelania
(pozn.: túto spĺňa len študijný program 8.3.1. ochrana osôb a majetku).

Sekcia 1.2.2. písm. b) Hodnotiacej správy AK (tzv. ,,Slabé stránky“) poukazuje na kvantitu
a kvalitu publikačnej činnosti doktorandov (v zmysle sekcie 1.2.2. písm. b) Hodnotiacej správy AK
,,42% skončených doktorandov nemá publikačný výstup, resp. má hodnotenie D“).
Na účely odstránenia tejto slabej stránky prijala APZ nasledujúce opatrenia:
-

Telefón

APZ identifikuje nutnosť akcelerácie publikačnej činnosti poslucháčov doktorandského
štúdia. Na zasadnutí Kolégia rektora APZ (ďalej len ,,Kolégium“) dňa 10. februára 2015
boli za týmto účelom vedúci všetkých katedier zaviazaní v rámci svojej vedeckovýskumnej činnosti pripraviť popri priebežne riešených vedecko-výskumných úlohách
(ďalej len ,,VVÚ“) nové VVÚ, ktorých cieľom je zakomponovanie čo najvyššieho počtu
doktorandov do vedecko-výskumných aktivít APZ. Výsledkom každej VVÚ riešenej
na APZ je publikovanie početných autorských výstupov pod dohľadom zodpovedných
riešiteľov každej z VVÚ, resp. ich zástupcov, na základe čoho APZ oprávnene očakáva
podstatné zvýšenie kvality publikačnej činnosti našich doktorandov. V súlade s týmto
cieľom bolo na zasadnutí Vedeckej rady APZ (ďalej len ,,Vedecká rada) zo dňa
16. júna 2015 prerokované ,,Hodnotenie úrovne APZ za rok 2014 v oblasti vedy
a vedecko-výskumnej činnosti“, ktorého súčasťou sú závery pre ďalšie obdobie,
t. z. pre budúce vedecko-výskumné zámery APZ. Vedenie APZ predložilo
na prerokovanie členom Vedeckej rady viacero konštruktívnych plánov, v rámci ktorých
Fax

E-mail

Internet
www.akademiapz.sk

2

IČO
00735779

AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE
Sklabinská 1, 835 17 Bratislava 35

-

poukázalo na nasledujúce priority: vytvorenie podmienok pre podstatne vyššiu mieru
aktivity doktorandov APZ v rámci už prebiehajúcich alebo nových VVÚ (bod 3
zápisnice zo zasadnutia Vedeckej rady v časti ,,Závery“), nutnosť kontinuálneho a
komplexného zvyšovania kvality publikačných výstupov (bod 7 zápisnice zo zasadnutia
Vedeckej rady v časti ,,Závery“) a ďalšie zvyšovanie náročnosti doktorandského štúdia
zo strany jednotlivých školiteľov vo vzťahu k doktorandom APZ (bod 9 zápisnice zo
zasadnutia Vedeckej rady v časti ,,Závery“) – tento cieľ úzko súvisí aj s činnosťou
Odborovej komisie APZ pre doktorandské štúdium v študijnom programe
Bezpečnostno-právna ochrana osôb a majetku (ďalej len ,,Odborová komisia“).
Odborová komisia v nadväznosti na vyššie uvedené zasadnutie kolégia zo dňa
10. februára 2015 prijala príslušné závery a z toho vyplývajúce opatrenia voči všetkým
školiteľom doktorandského štúdia na APZ na zasadnutí Odborovej komisie zo dňa
13. apríla 2015,
vedenie APZ dynamicky stanoví exaktnejšie požiadavky pre kvantitu a kvalitu
publikačnej činnosti v rámci tretieho stupňa vysokoškolského štúdia tak, aby relevantné
kritériá pôsobili stimulujúco pre všetkých doktorandov APZ,
APZ prostredníctvom študijného oddelenia už začiatkom roku 2015 kontaktovala
všetkých poslucháčov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia s požiadavkou, aby každý
ich publikačný výstup bol v jednom vyhotovení doručený do knižnice APZ, kde bude
následne katalogizovaný. Týmto krokom APZ zásadne zvýši mieru komplexnosti
pri evidencii publikačných výstupov všetkých doktorandov.

Sekcia 1.3. písm. a) Hodnotiacej správy AK poukazuje na to, že ,,z hľadiska profilácie
katedier by bolo vhodné realizovať pôvodný zámer z dlhodobého plánu a to vytvorenie dvoch
fakúlt“.
V nadväznosti na vyššie konštatované uvádzame nasledujúce:
Tak, ako je uvedené v Hodnotiacej správe AK, Dlhodobý zámer rozvoja APZ na 20082014“ s týmto rozdelením počítal.
Vzhľadom na to, že APZ je rozpočtovou organizáciou so samostatnou kapitolou spadajúcou
pod Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, tento plán sa nerealizoval a to z dôvodu
finančných nárokov na zriadenie dvoch samostatných fakúlt v rámci APZ a súčasne potreby
optimalizovať výdavky v rámci rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, s ktorým
súviselo o. i. znižovanie stavu zamestnancov resp. policajtov zaradených na pedagogických
a vedecko-výskumných miestach na APZ.
Budeme však vyvíjať úsilie o transformáciu našej inštitúcie v období platnosti dlhodobého
zámeru na roky 2015 – 2020 a to podporou jeho úpravy aj vo vedení Ministerstva vnútra
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Slovenskej republiky, keďže zriadenie fakúlt policajnej vysokej školy je podľa § 44 ods. 3
písm. c) v pôsobnosti ministra vnútra.

Sekcia 1.3. písm. b) Hodnotiacej správy AK poukazuje na to, že je vhodné ,,v študijných
programoch primerane doplniť časti z matematiky, fyziky a chémie“ a zároveň sekcia 1.3. písm. c)
Hodnotiacej správy AK odporúča ,,posilniť komplexnosť vyučovania technických a technologických
prostriedkov v praxi“.
V nadväznosti na vyššie konštatované uvádzame nasledujúce:
V študijných programoch jednotlivých stupňov vysokoškolského štúdia akreditovaných
predovšetkým v študijnom odbore 8.3.1 ochrana osôb a majetku, v študijnom odbore 8.3.2
bezpečnostné verejno-správne služby, ako aj v nových študijných programoch v študijnom
odbore 8.3.4. kriminalistika a kriminológia, v prípade ich úspešnej akreditácie, sa primerane
charakteru týchto študijných programov v zmysle Inštitucionálneho manuálu kvality APZ
v Bratislave (pokyn rektora č. 5/2014) každoročne realizuje, resp. bude naďalej realizovať
v súlade s bodom 1.2 písm. a) a b), periodické vnútorné a periodické vonkajšie hodnotenie
študijných programov. V študijnom odbore 8.3.2. (Bezpečnostné verejno-správne služby)
APZ vníma zo strany aplikačnej praxe požiadavku na to, aby najmä absolventi špecializácie
civilná ochrana a ochrana pred požiarmi mali určité minimum technických znalostí
z predmetov fyzika a chémia tak, aby absolventi mohli po skončení APZ efektívne pracovať
v Hasičskom a záchrannom zbore alebo v oblasti civilnej ochrany, ochrany kritickej
infraštruktúry a krízového riadenia. Odporúčanie Akreditačnej komisie je možné naplniť
zaradením technických predmetov, ktoré budú pokrývať spomínané požiadavky praxe.
Navrhované študijné programy v študijnom odbore 8.3.4. kriminalistika a kriminológia,
ktorý sa profiluje ako odbor, ktorý má pripraviť pre Policajný zbor kriminalistických
a forenzných technikov, pozostávajú najmä z predmetov, ktoré majú svoj základ
v biológii, chémii, fyzike, mechanike, optike, elektrotechnike a informatike.
V dlhodobom zámere APZ na roky 2015 až 2020 sa počíta s vybudovaní laboratórií, ktoré
budú slúžiť pre vedecko-pedagogické účely jednak v študijných programoch akreditovaných
v študijnom odbore 8.3.4 kriminalistika a kriminológia ako aj v študijnom odbore 8.3.1
ochrana osôb a majetku.

Sekcia 1.3. písm. d) Hodnotiacej správy AK odporúča ,,venovať pozornosť zabezpečovaniu
kontinuity garantovania študijných programov“.
V nadväznosti na vyššie konštatované uvádzame nasledujúce:
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APZ bude potrebnú pozornosť venovať aj zabezpečeniu kontinuity garantovania študijných
programov vytváraním priestoru a podpory pre uskutočňovanie habilitačného
a inauguračného konania vysokoškolskými učiteľmi našej vysokej školy spĺňajúcimi
požadované kritériá. V tejto súvislosti si len dovolíme konštatovať, že od podania žiadosti
o akreditáciu študijných programov sa situácia v tejto oblasti ešte výraznejšie zmenila,
keďže prezident Slovenskej republiky na základe úspešného vymenúvacieho konania
vymenoval dvoch docentov APZ za vysokoškolských profesorov a jeden z odborných
asistentov APZ úspešne absolvoval habilitačné konanie.

Sekcia 1.3. písm. e) Hodnotiacej správy AK odporúča ,,posilniť podporu pedagógom
so špičkovými vedeckými výstupmi“.
V nadväznosti na toto odporúčanie prijala APZ nasledujúce opatrenia:
-

-

-

v rámci finančných limitov APZ ako rezortnej vysokej školy s vopred stanoveným
rozpočtom, vyhotovilo vedenie APZ návrh ,,Pokynu rektora Akadémie Policajného
zboru v Bratislave, ktorý upravuje hodnotenie vedeckých aktivít vysokoškolských
učiteľov, výskumných pracovníkov a odborných pracovníkov na Akadémii Policajného
zboru v Bratislave“. Podstatou tohto pokynu je precizovanie systému hodnotenia
vybraných vedeckých aktivít vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov
a odborných pracovníkov APZ za účelom stimulujúcej distribúcie financií v prospech
dlhodobých lídrov vedecko-výskumných aktivít APZ,
vedenie APZ pracuje na obohatení časti rozpočtu na zahraničné vedecko-výskumné
aktivity osôb pôsobiacich na APZ, keďže jednou z priorít APZ je zvýšenie počtu
publikačných výstupov vydávaných vo svetových jazykoch v zahraničných
vydavateľstvách. APZ v zmysle spomenutých rozpočtových možností bude aj
v budúcnosti svojim pedagógom so špičkovými vedeckými výstupmi uhrádzať všetky
účelné vynaložené náklady v súvislosti s vedeckými konferenciami, publikáciami,
medzinárodnou vedecko-výskumnou spoluprácou atd.,
vedenie APZ bude aj pro futuro vytvárať reálne možnosti pre posilnenie podpory svojim
ťažiskovým pedagógom so špičkovými autorskými výstupmi v rámci ich vedeckovýskumnej činnosti, v rámci ktorých budú nové podnety prerokované už na najbližšom
zasadnutí Kolégia rektora APZ začiatkom akademického roka 2015/2016.

Sekcia 1.3. písm. f) Hodnotiacej správy AK (tzv. ,,Odporúčania Akreditačnej komisie
na zlepšenie práce“) odporúča ,,rozšíriť a viac diverzifikovať ponuku teoretických predmetov
v študijných plánoch doktorandského štúdia“.
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V nadväznosti na toto odporúčanie prijala APZ nasledujúce opatrenia:
-

APZ potvrdzuje nutnosť zvýšenia kvantity a variability ponuky teoretických predmetov
v študijných plánoch doktorandského štúdia. V tejto súvislosti na zasadnutí Kolégia
rektora APZ (ďalej len ,,Kolégium“) dňa 10. februára 2015 bol zo strany vedenia APZ
prezentovaný pokyn adresovaný vedúcim všetkých katedier APZ, v rámci ktorého sú
povinní vytvoriť návrh predmetov na účely rozšírenia ponuky teoretických predmetov
v prospech poslucháčov doktorandského štúdia. Všetky zainteresované katedry
vyhotovili súpis potenciálnych nových predmetov so zámerom ich zakomponovania
do študijných plánov doktorandského štúdia s tým, že príslušné návrhy sú kontinuálne
posudzované, precizované a selektované. Vedenie APZ vyhotoví kritériá pre definitívny
výber a následné efektívne využitie návrhov už v priebehu najbližších týždňov.

S úctou

doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
rektorka
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