
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: 237/2014-AK / #1210166

Typ žiadosti: Akreditácia existujúceho práva

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta, uskutočňujúca konanie: Fakulta masmediálnej komunikácie (720010000)

V študijnom odbore (číslo a názov): 7218 (3.2.3) Masmediálne štúdiá

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

Garant(i) a spolugaranti:

Šalgovičová Jarmila, prof. Ing. CSc. (1950)
Kusá Alena, prof. Ing. PhD. (1955)
Pravdová, Hana, doc. PhDr. PhD. (1960)

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 garantky 1950 (do 31.8.)

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: 237/2014-AK / #1210167

Typ žiadosti: nová žiadosť

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta, uskutočňujúca konanie: Fakulta prírodných vied (720020000)

V študijnom odbore (číslo a názov): 1420 (4.1.14) Chémia

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

Garant(i) a spolugaranti:

prof. Ing. Roman Boča, DrSc. (1950)
Dr.h.c. prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc. (1948)
doc. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc. (1951)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KHKV - A5 garanti a spolugaranti sú vynikajúci vo svojom odbore, ale ich vedecká činnosť

nepokrýva odbor chémia v plnom rozsahu. Rovnako, plnú šírku odboru chémia nepokrýva ani vedecká
činnosť pracoviska na fakulte.

Odporúčania vysokej škole:
Odporúčame realizovať habilitačné konanie a vymanúvacie konanie na renomovaných

pracoviskách iných vysokých škôl (UK, STU, UPJŠ).

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: 237/2014-AK / #1210170

Typ žiadosti: nová žiadosť

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta, uskutočňujúca konanie: Filozofická fakulta (720030000)

V študijnom odbore (číslo a názov): 7106 (3.1.3) Etnológia

Oblasť výskumu: 3. Historické vedy a etnológia

Garant(i) a spolugaranti:

Šatava, Leoš, prof., PhDr., CSc. (1954)
Nováková, Katarína, doc., Mgr., PhD. (1979)
Kurcz, Maciej, Dr. hab, Dr. (1977)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KHKV-A3 fakulta nepredložila podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria pre HKV v študijnom

odbore etnológia KHKV-A5 vedecký profil a výsledky spolugaranta M. Kurcza neutvárajú dostačujúce
predpoklady pre garantovanie HKV (chýbajúce výstupy na úrovni špičkovej medzinárodnej kvality)

Odporúčania vysokej škole:
personálne posilniť študijný odbor po odchode doc. Deáka, ktorý v hodnotenom období prispel

k pozitívnemu posúdeniu predmetnej OV, výskumnej činnosti ako aj grantovej úspešnosti pracoviska

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: 237/2014-AK / #1210169

Typ žiadosti: nová žiadosť

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta, uskutočňujúca konanie: Filozofická fakulta (720030000)

V študijnom odbore (číslo a názov): 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

Garant(i) a spolugaranti:

prof. Peter Ďurčo, CSc. (1954)
prof. Elena Markova, DrSc. (1960)
prof. Dr. Dr. rer. nat. Georg Schuppener (1968)

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: 237/2014-AK / #1210168

Typ žiadosti: nová žiadosť

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta, uskutočňujúca konanie: Filozofická fakulta (720030000)

V študijnom odbore (číslo a názov): 6101 (2.1.2) Systematická filozofia

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

Garant(i) a spolugaranti:

Sýkora, Peter prof. RNDr. PhD. (1956)
Porubjak, Matúš, doc. PhDr. PhD. (1969)
Palovičová, Terézia Zuzana doc. PhDr. CSc. (1956)

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 .


