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Vec: Vyjadrenie k návrhu hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie činností VŠEMvs 

v Bratislave (spis 51/2015-AK) 

Vážený pán predseda, 
v úvode nášho vyjadrenia  mi dovoľte poďakovať sa za všetky cenné pripomienky a námety, 

ktoré pre našu školu vyplynuli z predmetného hodnotenia AK. Konštruktívnou reakciou na tieto 
podnety sa snažíme o ich zužitkovanie na ďalšie zvyšovanie kvality našej vzdelávacej i vedecko-
výskumnej činnosti.   
  V súlade s ustanovením § 4 ods. 5 nariadenia vlády SR č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej 
komisii v znení neskorších predpisov Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 
v Bratislave predkladá vyjadrenie k hodnotiacej správe z komplexnej akreditácie činností VŠEMvs 
v Bratislave. Toto vyjadrenie posielame prostredníctvom webového sídla Akreditačnej komisie.  
 

K bodu 1.1. Základné údaje 
 
V správe AK sa konštatuje, že: „VŠEMVS nemá zriadené fakulty. Tvorí ju 10 katedier a dva ústavy.“ 

Dovoľujeme si Vás informovať, že katedry sú súčasťou týchto ústavov.  

Ďalej sa v tejto podkapitole hodnotiacej správy uvádza: 

„VŠEMVS v súčasnosti ponúka nasledujúce akreditované študijné programy: 

verejná správa a regionálny rozvoj v 1. a 2. stupni, dennú aj externú formu, 

ekonomika a manažment podniku v 1. a 2. stupni, dennú aj externú formu.“ 
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Túto informáciu si dovoľujeme spresniť takto:  

 
„VŠEMVS v súčasnosti ponúka tieto akreditované študijné programy: 

- verejná správa na 1. a 2. stupni štúdia, dennú formu aj externú formu, 

- manažment malého a stredného podnikania v regiónoch na 1. stupni štúdia, dennú 

formu aj externú formu, 

- manažment malého a stredného podnikania na 2. stupni štúdia, dennú formu aj 

externú formu (externá forma v trvaní 3 roky).“ 

 

K bodu 1.2.2. Slabé stránky 
 

V bode 1 tejto podkapitoly sa uvádza: 

„Vysoký počet študentov na jedného pedagogického pracovníka“ 

Vyjadrenie VŠEMvs v Bratislave: 

Dovoľujeme si Vás informovať, že vysoká škola v predchádzajúcom období predložila Akreditačnej 

komisii podklady, na základe ktorých dokumentovala dodržanie kritériá KSP-A4 (Primeranosť počtu 

vysokoškolských učiteľov...). Z uvedených podkladov vyplynulo, že súčet záverečných prác 

študentov na prvom a na druhom stupni štúdia, vedených jedným zamestnancom vysokej školy 

nepresiahol v jednom akademickom roku desať. Tento stav je trvalo udržiavaný. Na účely 

dosiahnutia vyššej kvality výsledkov vzdelávacieho procesu využívame v špecifických prípadoch na 

vedenie záverečných prác aj renomovaných špičkových pracovníkov z praxe, predovšetkým 

z inštitúcií štátnej správy a samosprávy.  

V bode 2 tejto podkapitoly sa uvádza: 

„Nízka hodinová dotácia predmetov v niektorých študijných programoch. Na dosiahnutie 

potrebného počtu kreditov stačí absolvovať malý počet prednášok v minimálnom rozsahu.“  

Vyjadrenie VŠEMvs v Bratislave: 

V kontexte výsledkov čiastkových hodnotiacich správ k študijným programom prosíme upresniť 

text takto:  

„Nižšia hodinová dotácia priamej výučby v niektorých predmetoch študijného programu verejná 

správa na druhom stupni štúdia.“ 

V tejto súvislosti uvádzame, že podmienky na dosiahnutie potrebného počtu kreditov sú viazané 

nielen na rozsah priamej výučby, ale vyžadujú aj plnenie ďalších povinných a doplňujúcich úloh, 

ktoré musí študent absolvovať (povinné konzultácie a testovanie vedomostí celosvetovo 

najrozšírenejším výučbovým systémom Moodle).  Tento prístup kreditového hodnotenia je plne 

v súlade s metodikou ECTS.  
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V bode 3 tejto podkapitoly sa uvádza: 

„Nedostatočné zastúpenie všeobecných predmetov (matematika, štatistika) v študijných plánoch.“ 

Vyjadrenie VŠEMvs v Bratislave: 

Pokiaľ ide  o predmety matematika a štatistika, tieto sú do študijných plánov zaradené ako Úvod 

do aplikovanej matematiky, Úvod do štatistiky a Medzinárodné štatistické databázy. Výučba 

týchto  predmetov je intenzívne podporovaná výučbou v počítačových učebniach a využíva aj 

rozsiahlejšie štatistické databázové údaje. Zvýšená pozornosť informatizácii vzdelávacieho procesu 

sa v ostatných rokoch už prejavuje na kvalite záverečných prác.  

V bode 4 tejto podkapitoly sa uvádza: 

„Učebnice vydávané školou majú nižšiu kvalitu – nedosahujú štandard vysokoškolských učebníc.“ 

Vyjadrenie VŠEMvs v Bratislave: 

VŠEMvs vydáva na podporu vzdelávacieho procesu pomocné učebné texty, ktoré nepovažujeme 

a neuvádzame ako vysokoškolské učebnice, ale učebné texty-skriptá. Zvyčajne pokrývajú vybrané 

časti obsahu predmetu, osobitne tie, ktoré sa v dôsledku zmien legislatívnych nástrojov (v 

podnikateľskej a verejnej sfére) častejšie menia. Vysokoškolské učebnice vydávame len 

v spolupráci s uznávanými vydavateľstvami v ekonomickej oblasti (IURA edition, Wolters Kluwer 

a pod.). 

Dôsledne však vedieme študentov k tomu, aby využívali štandardne dostupné vysokoškolské 

učebnice. V tomto smere je organizovaná a finančne podporovaná aj činnosť akademickej knižnice 

vysokej školy (ako to konštatuje aj hodnotiaca správa  AK).  

V bode 5 tejto podkapitoly sa uvádza: 

„Vedecké výstupy nie sú publikované v uznávaných medzinárodných časopisoch.“ 

Vyjadrenie VŠEMvs v Bratislave: 

V nadväznosti na uvedené dodávame, že sme v rámci procesu komplexnej akreditácie predložili na 

posúdenie vedecké výstupy publikované v časopisoch evidovaných v SCOPUS, resp. Web of 

Science (WOS). O ich kvalite svedčí aj hodnotenie výskumnej činnosti (B- / 2,70).   

V bode 6 tejto podkapitoly sa uvádza: 

„Predovšetkým profesori nevykazujú zodpovedajúcu publikačnú aktivitu.“ 

Vyjadrenie VŠEMvs v Bratislave: 

Na uvedených publikačných výstupoch sa výrazne podieľali aj profesori našej vysokej školy. Ich 

publikácie, referované v SCOPUS-e a WOS tvorili 70% predložených výstupov. Vedenie vysokej 

školy však aj naďalej sleduje túto činnosť a vytvára nielen podmienky, ale aj finančnú motiváciu 

pre vyššiu aktivitu všetkých učiteľov v tejto oblasti a pre ich systematickú publikačnú prezentáciu 
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v časopisoch s vyšším kvalitatívnym hodnotením. Osobitnú pozornosť venujeme podpore 

publikačných aktivít mladých učiteľov.   

 

K bodu 2. Vyjadrenia k študijným programom 
 

I. Akreditačná komisia odporúča zmeniť názov študijného programu „ekonomika a manažment 

trhových a netrhových služieb“. 

 

Vyjadrenie VŠEMvs v Bratislave: 

Navrhujeme nový názov študijného programu: „Ekonomika a manažment verejných služieb“. 

 

II. Akreditačná komisia považuje VŠEMvs v Bratislave za nespôsobilú uskutočňovať študijný 

program „verejná správa“ na druhom stupni štúdia, s odôvodnením: „KSP - B2 štruktúra 

študijného programu, obsah niektorých predmetov a foriem výučby nezabezpečuje splnenie 

charakteristiky magisterského stupňa štúdia (najmä nedostatočná výmera hodín priamej 

výučby).“ 

Vyjadrenie VŠEMvs v Bratislave: 

1. Štruktúra navrhovaného študijného programu zohľadňuje zákonom stanovené požiadavky 

časovej náročnosti práce študenta, ktoré sú v rozsahu 1 500 až 1 800 hodín za akademický rok 

vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti na dennej forme štúdia a 750 až 

1 440 hodín na externej forme štúdia (§ 60 ods. 2 a3 zákona o VŠ). Študijný program verejná 

správa  túto požiadavku spĺňa. 

2. Obsah jednotlivých predmetov študijného programu je formulovaný v súlade s obsahom 

predmetov uvedených v opise študijného odboru. Túto skutočnosť potvrdzuje aj stanovisko 

dočasnej pracovnej skupiny AK zo dňa 15. 10 2013 (bod 3 písm. d/ stanoviska dočasnej PS AK) 

schválené uznesením AK 73.11.3. 

3. Vysoká škola postupovala pri tvorbe študijného programu v súlade s výsledkami 

predchádzajúcich akreditačných konaní. Ide o existujúci študijný program opakovane 

schválený  akreditačnou komisiou, jednak pri jeho návrhu (v r. 2008; právo priznané 20. 05. 

2008), ako aj v rámci komplexnej akreditácie v roku 2009. Vzhľadom na uvedené sme 

nepovažovali za potrebné študijný program zásadne upravovať. Akreditačná komisia posúdila 

našu vysokú školu za spôsobilú uskutočňovať predmetný študijný program, pričom 

akceptovala naše vyjadrenie, že v stanovenej výmere hodín v študijnom pláne sú obsiahnuté 

prednášky a semináre, na ktoré nadväzujú ďalšie hodiny priamej výučby, tak na dennej, ako aj 

externej forme vzdelávania. Rozsah priamej výučby je výrazne obohatený aj využívaním 

možností individuálnych konzultácií.  Súčasťou študijného plánu je i odborná prax študentov, 

zväčša na pracoviskách štátnej správy a samosprávy, ktorá sa vykonáva pod vedením 

špičkových odborníkov z hospodárskej praxe. 
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4. Na základe pripomienok AK sme prijali opatrenia na zvýšenie hodinovej dotácie predmetov 

v skupine povinných predmetov o 6 hodín priamej výučby v prvom roku výučby (Správne 

právo 2/2, Trh práce a manažment ľudských zdrojov 2/2 a Verejné rozpočty 2/2). Podobne 

sme zvýšili hodinovú dotáciu priamej výučby aj v druhom roku výučby (Hospodárska politika 

EÚ 2/2, Finančná kontrola 2/2, Ekonómia životného prostredia II 2/2).  

5. Na základe vyššie uvedeného navrhujeme prijať vyjadrenie AK:  

a) „VŠEMvs v Bratislave je spôsobilá ... s časovým obmedzením do konca akademického 

roka, v ktorom garant dovŕši vek 70 rokov  (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6) – na 

dennej forme štúdia.“ 

b) „VŠEMvs v Bratislave je spôsobilá ... s časovým obmedzením do konca akademického 

roka, v ktorom garant dovŕši vek 70 rokov  (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6) – na 

externej forme štúdia.“ 

 

Pre budúcnosť uvádzame, že vzhľadom na vek súčasného garanta študijného programu 

verejná správa, VŠEMvs už má pripraveného nového garanta študijného programu, ktorý spĺňa 

všetky požadované odborné aj vekové kritéria. Touto úlohou chceme poveriť prof. Ing. Jána 

Pavela, Ph.D., ktorý je novým interným pracovníkom našej vysokej školy a inauguroval sa v roku 

2015 na VŠE v Prahe, má 40 rokov.  Sme presvedčení, že jeho participácia na vzdelávacom a 

výskumnom procese vysokej školy prispeje k riešeniu viacerých problémových oblastí, na ktoré 

poukazuje aj hodnotiaca správa AK. Návrh na zmenu garanta študijného programu bude 

predmetom samostatnej žiadosti na AK. 

Vedenie vysokej školy konštatuje, že všetky odporúčania Akreditačnej komisie sú pre nás 

inšpirujúce a bude ich postupne zohľadňovať a aplikovať v organizácii a usmerňovaní našej 

vedecko-výskumnej a vzdelávacej činnosti.  

Záverom chcem poďakovať členom Akreditačnej komisie, ako aj členom pracovnej skupiny AK 

za vynaložené úsilie pri hodnotení našej vysokej školy. 

 

S úctou 

Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. 

rektorka 


