
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: 38/2015-AK / #1240053

Typ žiadosti: nová žiadosť

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta, uskutočňujúca konanie: Fakulta ekonómie a podnikania (727020000)

V študijnom odbore (číslo a názov): 6225 (3.3.18) Medzinárodné podnikanie

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

Garant(i) a spolugaranti:

Eva Cihelková, prof. Ing. CSc. (1952)
Juraj Sipko, doc. Ing. PhD. MBA (1952)
Tomáš Dudáš, doc. Ing. PhD. (1976)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KHKV-2 - celkové hodnotenie výskumnej činnosti fakulty v oblasti, v rámci ktorej sa príslušný

študijný odbor hodnotí, je B -, čím nie je splnená minimálna podmienka kritéria. Fakulta nepreukazuje
nepretržitú výskumnú činnosť v problematike študijného odboru akceptovanú na medzinárodnej úrovni,
tiež sa nepodieľa na výskumných projektoch v študijnom odbore na medzinárodnej úrovni a nemá
dostatočnú grantovú úspešnosť.

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: 38/2015-AK / #1240054

Typ žiadosti: akreditácia existujúceho práva

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta, uskutočňujúca konanie: Fakulta masmédií (727030000)

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

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

Garant(i) a spolugaranti:

Leikert Jozef, prof, PhDr., PhD., Litt. D. (1955)
Hajduk Ľudovít, doc., PhDr., PhD. (1971)
Kasarda Martin, doc. PhDr., Dr. (1968)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
Dôkladnejšie spracúvať a predkladať relevantnú dokumentáciu s prílohami.

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: 38/2015-AK / #1240052

Typ žiadosti: akreditácia existujúceho práva

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta, uskutočňujúca konanie: Fakulta práva (727010000)

V študijnom odbore (číslo a názov): 6809 (3.4.8) Medzinárodné právo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

Garant(i) a spolugaranti:

JÍLEK Dalibor, prof. JUDr., CSc. (1953, pred 31.8.)
Slašťan Miroslav, doc. JUDr. PhDr., PhD. (1979, pred 31.8.)
Siman Michael, doc. JUDr. PhDr. Ing. PhD., DEA (1977, pred 31.8.)

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: 38/2015-AK / #1240051

Typ žiadosti: akreditácia existujúceho práva

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta, uskutočňujúca konanie: Fakulta práva (727010000)

V študijnom odbore (číslo a názov): 6808 (3.4.7) Trestné právo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

Garant(i) a spolugaranti:

Ivor Jaroslav, prof. JUDr. DrSc. (1952, po 31.8.)
Záhora Jozef, prof., JUDr., PhD. (1968, po 31.8.)
Polák Peter, doc., JUDr., PhD. (1957, pred 31.8.)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KHKV-A4 FP PEVŠ nedodržala zákonné podmienky v hodnotenom období pre vymenúvacie

konanie v prípade žiadosti doc. P. Havlana, čím nedodržala toto predmetné kritérium v danom študijnom
odbore. Vzhľadom na uvedené má minister školstva Fakulte práva PEVŠ v súlade s § 83 ods. 10 zákona
o vysokých školách odňať toto právo. Akreditačná komisia v predmetnej veci navrhla lehotu troch
rokov.

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: 38/2015-AK / #1240050

Typ žiadosti: akreditácia existujúceho práva

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta, uskutočňujúca konanie: Fakulta práva (727010000)

V študijnom odbore (číslo a názov): 6817 (3.4.11) Občianske právo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

Garant(i) a spolugaranti:

Kubíček Pavol, prof. JUDr. CSc. (1951, pred 31.8.)
Pavelková Bronislava, doc. JUDr. PhD. (1970, pred 31.8.)
Žiťnanská Lucia, doc. JUDr. PhD. (1964, pred 31.8.)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KHKV-A5 Zvýšiť publikačnú činnosť garanta s medzinárodným dosahom.

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 .


