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ÚVOD
V súlade s § 4 ods. 5 nariadenia vlády SR č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení
neskorších predpisov a § 84 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov predkladá rektor Paneurópskej vysokej školy písomné vyjadrenie k
návrhu Hodnotiacej správy Akreditačnej komisie, doručenej listom č. 2015-38-68AA zo dňa
25.02.2016 na Paneurópsku vysokú školu (PEVŠ).
Návrh hodnotiacej správy považujeme za objektívny v kontexte vzdelávacej, výchovnej,
vedeckej a výskumnej činnosti Paneurópskej vysokej školy, ktorej ambíciou je byť vysokou školou
univerzitného typu. Osobitne oceňujeme poukázanie na slabé stránky našej vysokej školy,
upozornenia na ohrozenia a zároveň odporúčania na zlepšenie činnosti tak vo vede, ako aj vo
vzdelávaní, ktoré sú predmetom 1. kapitoly hodnotiacej správy. V rámci nášho vyjadrenia si
dovoľujeme zaujať k nemu nasledovné stanovisko.
1.

1.1.

HODNOTENIE PLNENIA POSLANIA A ÚLOH PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY
V BRATISLAVE
Základné údaje
PEVŠ súhlasí s informáciami obsiahnutými v bodoch 1.1.

Analýza činnosti
PEVŠ súhlasí so závermi obsiahnutými v bodoch 1.2, 1.2.1.,1.2.2, 1.2.4. a čiastočne
súhlasí s formuláciami v bode 1.2.3.
Vyjadrenie Akreditačnej komisie v tomto bode akceptujeme s nasledujúcimi
pripomienkami:
1.2.

1.2.3
Slabé stránky
a)
Pretrvávajúca slabšia publikačná aktivita: výstupy niektorých zamestnancov zriedkavo
publikované v uznávaných medzinárodných časopisoch, publikačné počiny dosahujúce iba
regionálnu a lokálnu úroveň (príznakovo v OV 16).
b)
Výstupy (publikácie, citácie, ocenenia) na hodnotenie v OV 16 nepríliš kvalitné; viac než
polovica zamestnancov na plný úväzok v uvedenej oblasti výskumu nemá v hodnotenom období
žiaden výstup kategórie A.
Pripomienka PEVŠ k bodom a) a b):
Fakulta informatiky vznikla r. 2009. Je jednou z najmladších fakúlt, napriek tomu dosiahla
významné vedeckovýskumné úspechy v rámci realizácie tak domácich ako aj zahraničných
grantov. V projekte – Medzinárodnou spoluprácou ku kvalite vzdelávania PEVŠ č. projektu
26140230012 vydala 5 monografií a 8 vysokoškolských učebníc v anglickom jazyku.
c)
Nekontinuálna výskumná činnosť v OV 16: doterajšie aktivity nevytvárajúce pevný a
presvedčivý základ na požadovaný rozvoj a perspektívy príslušného študijného odboru.
Pripomienka PEVŠ k bodu c):
Fakulta informatiky (OV 16) bola zapojená tak do domácich ako aj do zahraničných
vedeckovýskumných projektov (1 COST financovaný EK, 2 medzinárodné APVV projekty, 1
Vyšehradský fond s Taiwanom, Štrukturálne fondy Veda a výskum).

2

d)
Nízka úspešnosť pri získavaní vedeckovýskumných projektov, nevýrazná participácia na
medzinárodných výskumných projektoch v niektorých študijných odboroch.
Pripomienka PEVŠ k bodu d):
PEVŠ ako súkromná vysoká škola je vylúčená z financovania niektorých projektov
napr. (VEGA a KEGA) riešila v hodnotenom období vedeckovýskumné projekty, ktorých
prehľad je uvedený v kapitole VII_3 – Prehľad projektov financovaných v hodnotenom období
v Žiadosti o komplexnú akreditáciu činnosti PEVŠ.
f)
Čiastočné nadhodnotenie publikačných výstupov odrážajúce nepresnú interpretáciu
hodnotiacich kritérií predovšetkým v okruhu žánrovej príslušnosti a pojmu „renomované
vydavateľstvo“.
Pripomienka PEVŠ k bodu f):
Jednotlivé fakulty hodnotili publikačné výstupy v zmysle ustanovení Akreditačných
kritérií MŠ SR v dobrej viere, že hodnotenie bude správne. Vydavateľstvo WoltersKluwer,
v ktorom boli vydané publikácie v rámci projektu č. 26140230012 Medzinárodnou spoluprácou
ku kvalite vzdelávania PEVŠ a ktorý bol realizovaný na 3 fakultách PEVŠ (FI, FEP, FPs) je
uvedené na zozname renomovaných vydavateľstiev na stránke Centrálneho registra
publikačnej činnosti (CREPČ).
g)
Koncepcia, profil a realizácia doktorandského štúdia je v niektorých oblastiach výskumu
nezreteľná; vyučovací proces v doktorandskom štúdiu vedú aj pracovníci bez akademického titulu
PhD.
Pripomienka PEVŠ k bodu g):
Doktorandské štúdium vychádza z priorít Dlhodobého zámeru PEVŠ 2014 – 2019,
pričom sa striktne dodržiava legislatíva a vnútorné predpisy, ktoré regulujú tretí stupeň
vzdelávania na PEVŠ.
h)
Absencia bázových starších zdrojov v knižnici PEVŠ potrebných na vzdelávanie; možnosť
dostať sa k publikáciám len prostredníctvom prezenčnej knižničnej služby; nevhodné a málopočetné
otváracie dni v knižnici PEVŠ.
Pripomienka PEVŠ k bodu h):
Od r. 2004 sa profilácia fondu postupne aktualizuje, a to najmä na oblasť práva,
ekonómiu a obchod, informačnú vedu, masmédiá, psychológiu a ostatné aplikované
spoločenskovedné odbory v súlade s obsahom akreditovaných študijných programov na PEVŠ.
Knižničný fond získavame výberovo a systematicky, kúpou a staršie publikácie výmenou
a darmi /najmä/ od vlastných pedagógova študentov, bez ohľadu na jej formu.
Koncom r. 2014 mala AK spracovaných vo fonde celkovo 16 787 knižničných jednotiek,
koncom r. 2015 mala AK spracovaných 17 718 knižničných jednotiek. K r. 2014/2015
predstavoval počet slovenských a českých dochádzajúcich periodík do knižnice 73 titulov
slovenskej a českej periodickej tlače (z toho 33 titulov k vedným odborom FP). Zbierka
knižnice zahŕňa aj tituly darovaných starších ročníkov periodických publikácii pre FP.
V r. 2009-2015 PEVŠ doplnila knižničné fondy AK aj kúpou licencovaných
elektronických zdrojov, konkrétne databáz ASPI, ku ktorým mali študenti FP umožnený
prístup v učebniach FP. V rokoch 2012-2014 PEVŠ zakúpila celoškolský licenčný prístup
k multi-odborovej megadatabáze ProQuest Central, ktorá pokrývala s veľkým záberom
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retrospektívy okrem iných druhov dokumentov, najmä 17 812 titulov celosvetovej periodickej
tlače.
V r. 2016 PEVŠ zakúpila licencie s celoškolským prístupom do databáz Beck-online,
profilovo zameraným najmä na oblasť práva a ekonómie, s retrospektívou všetkých
obsiahnutých dokumentov. Zároveň finančne podporuje vzdialený prístup do licencovaných
elektronických zdrojov CVTI SR pre všetkých študentov a pracovníkov PEVŠ.
k)
Nepríliš dôkladne pripravená časť dokumentácie na komplexnú akreditáciu (OV 2, žiadosť o
externé doktorandské štúdium).
Pripomienka PEVŠ k bodu k):
V rámci žiadosti o vyjadrenie spôsobilosti Fakulty masmédií (OV 2) nastala formálna
chyba pri preklápaní existujúceho študijného programu z dennej formy doktorandského
štúdia s celkovým počtom kreditov 180. Je vysvetlená v bode 2.3.
Odporúčania na zlepšenie práce
PEVŠ súhlasí s vyjadrením Akreditačnej komisie s bodom 1.3. a 1.3.1 a 1.3.2. a
vyslovujeme poďakovanie za snahu AK zlepšiť činnosť vo všetkých oblastiach na PEVŠ. Ďalej
by sme chceli zdôrazniť, že niektoré odporúčania sme začali implementovať s realizáciou
Dlhodobého zámeru PEVŠ 2014 – 19 a optimalizáciou procesov riadenia vedeckovýskumnej
činnosti.
1.3.

2.
VYJADRENIA AKREDITAČNEJ KOMISIE O SPÔSOBILOSTI PANEURÓPSKEJ
VYSOKEJ ŠKOLY V BRATISLAVE USKUTOČŇOVAŤ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY, PRE
KTORÉ VYSOKÁ ŠKOLA POŽIADALA O AKREDITÁCIU
Vyjadrenie Akreditačnej komisie o žiadosti uskutočňovať študijné programy akceptujeme
s pripomienkami:
2.1 Fakulta práva v Bratislave
2.1.1. Študijný program: Teória a dejiny štátu a práva, číslo a názov študijného odboru: 6831
(3.4.2), 3. stupeň v dennej a externej formy VŠ štúdia pre slovenský jazyk - položka 1240011 a
1240012
I. Návrh Hodnotiacej správy pracovnej skupiny 7. Právo a medzinárodné vzťahy
Návrh hodnotiacej správy pracovnej skupiny AK vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej
školy uskutočňovať študijný program podľa § 82 ods. 2 písm. a/ v študijnom programe: Teória
a dejiny štátu a práva, číslo a názov študijného odboru 6831 (3.4.2) Teória a dejiny štátu práva,
denná a externá forma , 3. stupeň štúdia :
 nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia:
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 KSP-A6 Kompetentnosť garanta a spolugarantov nezabezpečuje dostatočnú kvalitu a rozvoj
uskutočňovania ŠP. Garant a spolugaranti nemajú príslušnú kvalifikáciu z dejín štátu a práva
(prof. Holländer - teória a filozofia práva, prof. Svák - ústavné právo, doc. Drgonec - ústavné
právo)
II. Vyjadrenie Fakulty práva k návrhu Hodnotiacej správy Akreditačnej komisie
S prezentovanými závermi sa nestotožňujeme. Žiadny predpis nestanovuje pri garantovaní
študijného programu v odbore, ktorý pozostáva z viacerých predmetov (nap. 3.4.2 Teória a dejiny
štátu a práva, 3.4.5 Hospodárske právo a finančné právo, 3.4.10 Obchodné a finančné právo)
povinnosť aby na garantovaní resp. spolugarantovaní študijného programu sa podieľali primerane
zástupcovia obidvoch predmetov. Nie je nám známe že by sa rovnako postupovalo aj vo vzťahu
k iným vysokým školám pri posudzovaní študijných programov pre oblasť výskumu 7: Právo a
medzinárodné vzťahy.
Dovolíme si doplniť, že garant a spolugaranti majú dostatok výstupov venujúcich sa dejinám štátu
a právu. Ako príklady uvádzame:
- Holländer, P., Pojmy v Sizyfovej krošni. (Kap. I.: Sean Connery, nominalistická revolúcia
a koncept modernej demokracie, s. 15-68. Kap. III.: Súmrak moderného štátu, s. 115-178.),
Kalligram, Bratislava 2015.
- Holländer, P., Die tschechische Rechtsphilosphie. (Rechtsphilosophie als Bestandteil der
Theologie, Philosophie und der historischen Wissenschaften: Matěj z Janova, Jan Hus, Petr
Chelčický, Jan Ámos Komenský, František Palacký, Bernard Bolzano; Die
Rechtsphilosophie – ihre Emanzipation von der Theologie, der sozialen Philosophie und der
Moralphilosophie: Antonín Randa, Emanuel Tilsch – historisch-rechtlicher Leitweg;
František Weyr – die Brünner rechtstheoretische Schule; Emanuel Chalupný – soziologischrechtlicher Leitweg in der Rechtsphilosophie; Jaroslav Kallab, Karel Engliš –
Phänomenologie und neukantsche lehre in der Rechtsphilosophie; Emil Svoboda, Josef
Tureček – der naturrechtliche Leitweg). In: Rechtsphilosophisches Denken im Osten
Europas. Dokumentation und Analyse rechtsphilosophischer Schriften aus Russland, Polen,
Ungarn und Tschechien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Hrsg. A. Nußberger/ C. von
Gall, Mohr Siebeck, Tübingen 2015, s. 305-358.
- Holländer, P., Argumentation auf historischer Grundlage – das Beispiel des tschechischen
Verfassungsgerichtes. In: Bewusstes Erinnern und bewusstes Vergessen. Hrsg. A.
Nußberger/C. von Gall, Tübingen 2011.
- Holländer, P., Holocaust a role právníků, aneb varovná slova soudce Haywooda. In: Na
křižovatkách práva. Pocta Janu Musilovi k sedmdesátým narozeninám. Red. M. Vantuchová,
J. Hořák, Praha 2011.
- Revolution und Recht. Systemtransformation und Verfassungsentwicklung in der
Tschechischen und Slowakischen Republik. Hrsg. J. Marko, A. Ableitinger, A. Bröstl, P.
Holländer, Peter Lang Verlag, Frankfurt a. M. 2000.
- Holländer, P., Vyhnanie Nemcov a konfiškácia ich majetku po druhej svetovej vojne - právne
zamyslenie. Všehrd, č. 3, 1995.
- Holländer, P., Poznámky ke vzniku a vývoji státu. Všehrd, č. 2, 1995.
- Holländer, P., Die juristische Bewältigung kommunistischen Unrechts in der Tschechischen
und in der Slowakischen Republik. In: Juristische Bewältigung kommunistischen Unrechts in
Osteuropa un Deutschland. Hrsg. G. Brunner, Berlin Verlag Arno Spitz, Berlin 1995, s. 85103.
- Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch / Ján Svák. - Žilina : Eurokódex, 2011. - 3 zv. [520,
624, 592 s.] + 1 príloha (168 s.). - ISBN 978-80-89447-43-5 (súbor), I. kap., I. zväzok, s. 1357, [Svák, Ján (100%)
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-

-

-

Ústavné právo Slovenskej republiky. [2. zv.], Všeobecná časť. - 3. [nezm.] vyd. - [Bratislava]
: Bratislavská vysoká škola práva ; Žilina : Eurokódex, 2009. - ISBN 978-80-88931-87-4. s.
7-121, [Svák, Ján (60%) - Cibulka, Ľubor - Klíma, Karel]
Teória a prax legislatívy / Ján Svák, Peter Kukliš. - 1. vyd. - Žilina : Poradca podnikateľa,
2007. - 256 s. : il. - ISBN 80-88931-58-4, kap. A/III, s. 53-69, [Svák, Ján (75%) - Kukliš,
Peter]
Ústavné právo Slovenskej republiky / Svák, Ján. - 5. [nezm.] vyd. - Bratislava : Akadémia
policajného zboru, 2008. - ISBN 978-80-8054-455-3, 3. Kapitola, s. 55-75, [Svák, Ján Fischerová, Klaudia - Hubertová, Alžbeta - Košút, Viliam]
Základy teórie konštitucionalizmu / Ladislav Orosz, Ján Svák, Boris Balog. - Žilina :
Eurokódex, 2011. - 532 s. - ISBN 978-80-89447-54-1., kap. III. 3.2.1, s. 198-203, IV.3, s.
455-470
Parlamentné výsady v britskom systéme common law : porovnávací prehľad / Ján Svák.
In: Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. - ISSN 0231-6625. - Roč. 135, č. 1
(1996), s. 58-69.[Svák, Ján (100%)]
Sloboda prejavu v retrospektíve rozhodnutí orgánov Rady Európy / Ján Svák.
In: Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. - ISSN 0231-6625. - Roč. 141, č. 3
(2002), s. 276-320.[Svák, Ján (100%)]
Law and art in the multicultural dialogue [Právo a umenie v multikultúrnom dialógu] / Ján
Svák.
In: Médias et sociétés interculturelles. - Paris : L'Harmattan, 2013. - ISBN 978-2-343-012162. - P. 35-52. - (Local et global. Communication et médias).[Svák, Ján (100%)]
DRGONEC, J.: Systém práva: varianty nového usporiadania. Právny obzor, 1990, č. 3, s.
185-193
DRGONEC, J.: Význam štúdia právnych kultúr Ázie a Afriky pre právnu komparatistiku.
Právny obzor, 1987, č. 5, s. 400-410.
DRGONEC, J.: The Slovakian experience with the realization of fundamental rights and
freedoms. In: Complak, K (ed.): Europa Wschodnia – Ameryka Lacińska/ Europa del Este –
América Latina. Wroclaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego 2002, s. 248-265.
ISBN 83-229-2214-0
DRGONEC, J.: Independence Under Control – The Road For the Judiciary of 21st Century.
In: Segado, F.F. (ed.): The Spanish Constitution in the European Constitutional Context.
Madrid, Dykinson 2003, s. 2097-2131. ISBN 84-9772-094-6

Záver:
Na základe uvedeného žiadame AK o prehodnotenie stanoviska k uskutočňovaniu VŠ štúdia
a vydanie vyjadrenia, že Fakulta práva PEVŠ
- „je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)“.
2.1.2. Študijný program: právo, číslo a názov študijného odboru: 6835 (3.4.1), 1. stupeň a 2 stupeň
externej formy VŠ štúdia, konzultačné stredisko Žilina, Žilina (727010100) - položka 1240003 a
1240006
I. Návrh Hodnotiacej správy pracovnej skupiny 7. Právo a medzinárodné vzťahy
Návrh hodnotiacej správy pracovnej skupiny AK vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej
školy uskutočňovať študijný program podľa § 82 ods. 2 písm. a/ v študijnom programe : právo, číslo
a názov študijného odboru 6835 (3.4.1) Právo, externá forma , 1. a 2. stupeň štúdia, slovenský jazyk,
Konzultačné stredisko, Žilina; Žilina (727010100):
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 nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia:
 KSP-A1 Na pracovisku sa nerealizuje nepretržitá sledovateľská výskumná činnosť
a vzhľadom na neplnenie kritériá KSP-A3 nie je ani predpoklad do budúcnosti. KSP-A3
Pracovisko nemá primerané personálne zabezpečenie (žiaden z kľúčových vyučujúcich nemá
100%-ný pracovný úväzok len pre toto pracovisko). KSP-A6 Garant ŠP nemá 100%-ný
pracovný úväzok na pracovisku v Žiline.
II. Vyjadrenie Fakulty práva k návrhu Hodnotiacej správy Akreditačnej komisie
Vzhľadom o to, že ide o novo navrhované študijné programy požiadavka nepretržitej
sledovateľskej výskumnej činnosti by mala byť zohľadňovaná a malo by sa hodnotiť iba predpoklad
do budúcnosti. Vzhľadom na hodnotenie jednotlivých kritérií v rámci komplexnej akreditácie,
Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy má všetky predpoklady zabezpečiť túto požiadavku (viď
hodnotenie výskumu Fakulty práva PEVŠ B+/3,45).
Ohľadom personálneho zabezpečenia predmetného pracoviska je potrebné zdôrazniť, že 23.
septembra 2014 bolo Akreditačnej komisii zaslané oznámenie číslo RE-277/2014, ktorí pedagógovia
budú zabezpečovať študijné programy na pracovisku Žilina.
Nemožno sa stotožniť ani so záverom že „Garant ŠP nemá 100%-ný pracovný úväzok na pracovisku
v Žiline.“ V zmysle Kritéria KSP-A6: Garantovanie kvality a rozvoja študijného programu „Garant
študijného programu je zamestnaný na vysokej škole na ustanovený týždenný pracovný čas a je
zaradený na fakulte, na ktorej sa študijný program uskutočňuje.“ Žiadny predpis ani akreditačné
kritériá, nestanovujú povinnosť, že garant musí mať „100%“ úväzok na mieste poskytovania
študijného programu.
Záver:
Na základe uvedeného žiadame AK o prehodnotenie stanoviska k uskutočňovaniu VŠ štúdia
a vydanie vyjadrenia, že Fakulta práva PEVŠ
„je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)“.

2.2 Fakulta ekonómie a podnikania v Bratislave
2.2.1. Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, číslo a názov
študijného odboru: 6225 (3.3.18), 3. stupeň v dennej a externej formy VŠ štúdia pre slovenský
jazyk - položka 1240020 a 1240022
I.

Návrh Hodnotiacej správy pracovnej skupiny 8. Ekonómie a manažment

Návrh Hodnotiacej správy pracovnej skupiny AK vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej
školy uskutočňovať študijný program podľa § 82 ods. 2 písm. a/ v študijnom programe: ekonomika a
manažment medzinárodného podnikania, číslo a názov študijného odboru: 6225 (3.3.18)
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Medzinárodné podnikanie, a stupeň VŠ štúdia: 3, forma štúdia denná a externá pre slovenský jazyk
obsahuje nasledujúce vyjadrenie:
 nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona).
Odôvodnenie vyjadrenia:
 KSP-A1 Fakulta nepreukazuje nepretržitú medzinárodne akceptovanú výskumnú činnosť v
problematike študijného odboru v takej miere, aby študenti aktívnou účasťou mohli získať
nové poznatky, ktoré akceptuje príslušná medzinárodná vedecká komunita. Pracovisko tiež
nepreukazuje výraznú grantovú úspešnosť. Tiež publikačné výstupy doktorandov nedosahujú
očakávanú úroveň.
II.

Vyjadrenie Fakulty ekonómie a podnikania k návrhu Hodnotiacej správy Akreditačnej
komisie
Podľa Kritérií akreditácie študijných programov vysokoškolského vzdelávania
zverejnených na stránke akreditačnej komisie SR sa v časti Kritérium KSP-A1 uvádza:
 Úroveň výskumnej, resp. umeleckej činnosti vysokej školy a pracovísk zabezpečujúcich
uskutočňovanie študijného programu uvádza, vysoká škola musí v porovnaní preukázať
navyše nepretržitú medzinárodne výskumnú alebo umeleckú činnosť svojich pracovísk v
problematike študijného programu v takej miere, aby študenti aktívnou účasťou mohli získať
nové poznatky alebo umelecké výkony, ktoré akceptuje príslušná medzinárodná vedecká
alebo umelecká komunita. Pracovisko musí preukázať grantovú úspešnosť v získavaní
finančnej podpory pre príslušný výskum alebo umeleckú činnosť a existenciu pokračujúcich
alebo nových výskumných/umeleckých projektov.
 Ak Akreditačná komisia vypracovala hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej
tvorivej činnosti vysokej školy v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy,
vysoká škola, resp. jej fakulta, na ktorej sa má doktorandský študijný program uskutočňovať,
musela v poslednom hodnotení získať celkové hodnotenie výskumnej činnosti fakulty v
oblasti, v rámci ktorej sa príslušný študijný odbor hodnotí B-, B, B+, A- alebo A podľa
kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti
vysokej školy. Ide o minimálnu podmienku.

Podľa návrhu záverov AK z komplexnej akreditácie získalo doktorandské štúdium na FEP
hodnotenie za celkový profil kvality výskumnej činnosti v hodnotení výskumu výsledné hodnotenie
B-/2,60, čím splňuje minimálnu podmienku kritéria KSP-A1.
V rámci komplexnej akreditácie predložila FEP podklady na hodnotenie výskumnej,
vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti za roky 2009 až 2014. V roku 2013 FEP PEVŠ opäť
získala práva poskytovať štúdiu na treťom stupni štúdia, a to na základe kladného odborného
hodnotení výsledkov Fakulty ekonómie a podnikania z hľadiska akreditačných kritérií v rámci
pracovnej skupiny Akreditačnej komisie č. 8, keď fakulta splnila kritériá pre realizáciu vzdelávania
na doktorandskom štúdiu. Na základe uvedených záverov pracovnej skupiny Akreditačnej
komisie č. 8 možno konštatovať, že za obdobie rokov 2009 až 2013 bola výskumná činnosť
v súlade s kritériami na realizáciu vzdelávania na doktorandskom štúdiu. Vo hodnotiacej správe
pracovná skupina Akreditačná komisie č. 8 konštatovala, že za sledované obdobie FEP publikovala
celkovo 55 výstupov, z toho 15 výstupov kategórie A a 40 výstupov kategórie B a zároveň
konštatovala, že FEP PEVŠ mala predložiť minimálne 25,83 výstupov podľa kritérií AK. Tento
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počet predstavuje v porovnaní s ostatnými vysokými školami porovnateľnú publikačnú úroveň, ktorá
zároveň prevyšuje minimálne požadovaný počet publikácií vzhľadom k počtu interných pedagógov.
V rokoch 2013-2014 fakulta dosiahla dobré výsledky v oblasti vedy a výskumu, keď bolo
publikovaných 6 monografií v anglickom jazyku vydaných vo vybraných zahraničných
vydavateľstvách vedeckej literatúry a zahraničné vydavateľstvá vedeckej literatúry zverejnené na
webovej adrese: http://cms.crepc.sk/pokyny-crepč.aspx a ostatné renomované zahraničné vydavateľstvá
(zverejnených na webovej adrese Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti renomovanom
vydavateľstve), napríklad Wolters Kluwer (vrátane imprintov a oddelení).
V záujme objektívneho hodnotenia výsledkov za oblasť výskumu by sme si dovolili uviesť,
že prepočítaný počet výstupov akademických zamestnancoch v kategórie A a B, ako aj výstupov
absolventov doktorandského štúdia je na porovnateľnej úrovni ako pri iných vysokých školách
(výber z publikačnej činnosti doktorantov je v prílohe č. 1).
Počas roka 2015 Fakulta ekonómie a podnikania prijala nasledovné opatrenia na zvýšenie kvality
publikačných výstupov a grantovej činnosti:
 Veda a výskum sú v súčasnej dobe kľúčovou prioritou PEVŠ, keď vedenie vytvára veľmi
priaznivé podmienky pre zvýšenie kvality a počtu publikačných výstupov pedagógov,
doktorandov a študentov fakulty.
 PEVŠ v roku 2016 výrazne sprísnila zásady doktorandského štúdia.
 V oblasti výskumnej činnosti boli v období po odovzdaní akreditačného spisu zaznamenané
významné úspechy v grantovej činnosti. V rok 2015 FEP získala grant z Výskumnej agentúry
Ministerstva školstva SR pod názvom „Modernizácia a konsolidácia výskumno-vývojovej
základne žiadateľa v oblasti finančných, bezpečnostných, informačných technológií
v celkovej hodnote 1,4 mil. EUR a boli podané ďalšie výskumné granty, kde očakávame
pozitívne hodnotenie.
Záver:
Na základe uvedeného žiadame AK o prehodnotenie stanoviska k uskutočňovaniu 3. stupňa
VŠ štúdia a vydanie vyjadrenia, že Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
„je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)“.

2.3 Fakulta masmédií
2.3.1 Študijný program: Masmediálne štúdia, číslo a názov študijného odboru: 7218 (3.2.3), 3.
stupeň v externej formy VŠ štúdia pre slovenský a anglický jazyk - položka 1240031
I. Návrh Hodnotiacej správy pracovnej skupiny 2. Humanitárne vedy
Návrh Hodnotiacej správy pracovnej skupiny AK vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy
uskutočňovať študijný program podľa § 82 ods. 2 písm. a/ v študijnom programe: masmediálne
štúdia, číslo a názov študijného odboru: 7218 (3.2.3) Masmediálne štúdia, 3. stupeň VŠ štúdia pre
slovenský a anglický jazyk:
 nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
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Odôvodnenie vyjadrenia:
 KSP-B3 štandardná dĺžka štúdia nie je v súlade s ostatnými znakmi bližšie určujúcimi ŠP
podľa § 51 ods.4 zákona – počet kreditov nezodpovedá požiadavke v zmysle § 54 ods. 2
zákona.
II. Vyjadrenie Fakulty masmédií k návrhu Hodnotiacej správy Akreditačnej komisie
V rámci žiadosti o vyjadrenie spôsobilosti nastala formálna chyba pri preklápaní existujúceho
študijného programu z dennej formy doktorandského štúdia s celkovým počtom kreditov 180. Tým
sme nezohľadnili požiadavku v zmysle § 54 ods. 2 zákona o vysokých školách a nesprávne sme
uviedli štandardnú dĺžku štúdia v externej forme 5 rokov, pričom správne má byť 4 roky. Všetky
ostatné kritériá sú splnené, rovnako v dennej forme doktorandského štúdia fakulta splnila všetky
predpísané kritériá. Uvedený nedostatok sme odstránili a dovoľujeme si požiadať o prehodnotenie
vyjadrenia AK. V prílohe č. 2 zasielame opravené dokumenty na štandardnú dĺžku doktorandského
štúdia v externej forme štúdia na 4 roky (pri 180 kreditoch).
Záver:
Na základe uvedeného žiadame AK o prehodnotenie stanoviska k uskutočňovaniu 3. stupňa
VŠ štúdia .a vydanie vyjadrenia, že Fakulta masmédií PEVŠ
„je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)“.

2.4 Fakulta informatiky
2.4.1. Študijný program: aplikovaná informatika, číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9), 1.
stupňa externej formy VŠ štúdia pre slovenský a anglický jazyk . položka 1240034
I. Návrh Hodnotiacej správy pracovnej skupiny 16. Informatické vedy, automatizácia a
telekomunikácie
Návrh Hodnotiacej správy pracovnej skupiny AK vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej
školy uskutočňovať študijný program podľa § 82 ods. 2 písm. a/ v študijnom programe: aplikovaná
informatika, číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9), 1. stupňa externej formy VŠ štúdia pre
slovenský a anglický jazyk:
 je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona).
Návrh neobsahuje žiadne vyjadrenie pracovnej skupiny AK s poznámkou, že
odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých
spôsob napĺňania nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej
akreditácie.
II. Vyjadrenie Fakulty informatiky k návrhu Hodnotiacej správy Akreditačnej komisie
Fakulta informatiky PEVŠ súčasne žiadala o posúdenie spôsobilosti vysokej školy
uskutočňovať študijný program podľa § 82 ods. 2 písm. a/ u študijného programu: aplikovaná
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informatika, číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9), 1. stupňa dennej formy VŠ štúdia pre
slovenský a anglický jazyk.
Návrh Hodnotiacej správy pracovnej skupiny AK vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy
uskutočňovať študijný program podľa § 82 ods. 2 písm. a/ u študijného programu: aplikovaná
informatika, číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9), 1. stupňa dennej formy VŠ štúdia pre
slovenský a anglický jazyk:
 je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona).
Vzhľadom na skutočnosť, že v oboch prípadoch sa jedná o študijný program, ktorý Fakulta
informatiky PEVŠ uskutočňovala pred začatím komplexné akreditácie, návrh pracovnej skupiny
akreditačnej komisie by sa mal opierať o § 83 ods. 7 zákona o vysokých školách.
Záver:
Na základe uvedeného žiadame AK o prehodnotenie stanoviska spôsobilosti vysokej školy
uskutočňovať študijný program podľa § 82 ods. 2 písm. a/ u študijného programu: aplikovaná
informatika, číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9), 1. stupňa externej formy VŠ štúdia pre
slovenský a anglický jazyk a vydanie vyjadrenia, že Fakulta informatiky PEVŠ:
„je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)“.

2.4.2. Študijný program: aplikovaná informatika, číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9), 2.
stupňa externej formy VŠ štúdia pre slovenský a anglický jazyk – položka 1240038
I. Návrh Hodnotiacej správy pracovnej skupiny 16. Informatické vedy, automatizácia a
telekomunikácie
Návrh Hodnotiacej správy pracovnej skupiny AK vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej
školy uskutočňovať študijný program podľa § 82 ods. 2 písm. a/ v študijnom programe: aplikovaná
informatika, číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9), 2. stupňa externej formy VŠ štúdia pre
slovenský a anglický jazyk obsahuje nasledujúce vyjadrenie:
 nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia:
 KSP-A3 personálne zabezpečenie výučby vysokoškolskými učiteľmi v pracovnom pomere na
ustanovený týždenný pracovný čas nie je na takej úrovni, aby dokázalo plynulo a trvalo
udržiavať kvalitu vzdelávacieho procesu aj v dennej aj externej forme KSP-A6 vedecký
profil a výsledky garanta neutvárajú dostačujúce predpoklady na udržanie spôsobilosti do
najbližšej komplexnej akreditácie pre 2. stupeň štúdia (chýbajúce výstupy na úrovni
medzinárodne akceptovanej kvality).
II. Vyjadrenie Fakulty informatiky k návrhu Hodnotiacej správy Akreditačnej komisie
V rámci komplexnej akreditácie Fakulta informatiky predložila všetky podklady na študijný
program aplikovaná informatika 2511 (9.2.9) na hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a
ďalšej tvorivej činnosti za roky 2009 až 2014 pre denné aj externé štúdium.
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V návrh Hodnotiacej správy pracovnej skupiny AK vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy
uskutočňovať študijný program podľa § 82 ods. 2 písm. a/ v študijnom programe: aplikovaná
informatika, číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9), 2. stupňa externej formy VŠ štúdia pre
slovenský a anglický jazyk obsahuje nasledujúce odôvodnenie vyjadrenia:
Odôvodnenie vyjadrenia:
 KSP-A6 vedecký profil a výsledky garanta neutvárajú dostačujúce predpoklady na udržanie
spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie pre 2. stupeň štúdia (chýbajúce výstupy na
úrovni medzinárodne akceptovanej kvality); personálne zabezpečenie študijného
programu dáva predpoklady na zlepšenie.
K tejto argumentácii uvádzame, že akreditačný spis na Fakulte informatiky PEVŠ bol spracovaný na
prelome rokov 2014 a 2015 a podaný vo februári 2015. V tom čase na FI PEVŠ ešte neexistoval
druhý ročník magisterského štúdia, keďže prvé prijímanie študentov na magisterské štúdium
prebehlo pred začiatkom akademického roku 2014/2015. V čase podania akreditačného spisu
prebiehal len prvýkrát zimný semester 1. ročníka magisterského štúdia. Tejto skutočnosti primerane
zodpovedali aj počty pedagógov zabezpečujúcich magisterské štúdium pre denné aj externé štúdium
2. stupňa (Kritérium KSP-A3).
Denné a externé formu štúdia na fakulte realizuje rovnaký tím pedagógov, ktorý bol v priebehu a po
skončení hodnoteného obdobia výrazne posilnený.
Ako magisterské štúdium pokračovalo ďalším, letným semestrom a ako bol otvorený druhý ročník
magisterského štúdia, Fakulta informatiky primerane prijímala ďalších pedagógov. Počas roka 2015
Fakulta informatiky prijala 5 odborných asistentov (s titulom PhD.) do trvalého pracovného
pomeru. Fakulta informatiky pokračuje na zvyšovaní kvality publikačných výstupov a grantovej
činnosti:
V rokoch 2013-2014 fakulta dosiahla veľmi dobré výsledky v oblasti vedy a výskumu, keď bolo
publikovaných 5 monografií v anglickom jazyku vydaných vo vybraných zahraničných
vydavateľstvách vedeckej literatúry a renomovaných zahraničných vydavateľstvách (zverejnených
na webovej adrese Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti renomovanom
vydavateľstve), napríklad Wolters Kluwer. Garant prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. je uznávaný
odborník v aplikovanej informatike. V predchádzajúcom období pôsobil ako profesor na amerických
univerzitách: Utah University v Salt Lake City, na University of Miami na Floride a na University of
Maryland. Plnou mierou zodpovedal za študijný program a podieľal sa na organizovaní a
uskutočňovaní výskumných činností fakulty. Narodil sa v roku 1954 a na fakulte pracuje na plný
úväzok a na žiadnej inej škole. (Kritérium KSP-A6).
 Veda a výskum sú v súčasnej dobe kľúčovou prioritou PEVŠ, keď vedenie vytvára veľmi
priaznivé podmienky pre zvýšenie kvality a počtu publikačných výstupov pedagógov fakulty.
 V oblasti výskumnej činnosti boli v období po odovzdaní akreditačného spisu zaznamenané
významné úspechy v grantovej činnosti. V rok 2015 FI získala ďalší medzinárodný grant
z Nórskych fondov a boli podané ďalšie výskumné granty, kde očakávame pozitívne
hodnotenie.
Návrh Hodnotiacej správy pracovnej skupiny AK vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej
školy uskutočňovať študijný program podľa § 82 ods. 2 písm. a/ v študijnom programe: aplikovaná
informatika, číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9), 2. stupňa dennej formy VŠ štúdia pre
slovenský a anglický jazyk obsahuje nasledujúce vyjadrenie:
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„je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)“
Záver:
Na základe uvedeného žiadame AK o prehodnotenie stanoviska spôsobilosti vysokej školy
uskutočňovať študijný program podľa § 82 ods. 2 písm. a/ u študijného programu: aplikovaná
informatika, číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9), 2. stupňa externej formy VŠ štúdia pre
slovenský a anglický jazyk a vydanie vyjadrenia, že Fakulta informatiky PEVŠ:
„je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)“.

2.5. Fakulta psychológie
Fakulta psychológie akceptuje návrh Hodnotiacej správy pracovnej skupiny č. 6. Spoločenské
a behaviorálne vedy bez pripomienok.
3. VYJADRENIA AKREDITAČNEJ KOMISIE O SPÔSOBILOSTI PANEURÓPSKEJ
VYSOKEJ ŠKOLY V BRATISLAVE USKUTOČŇOVAŤ HABILITAČNÉ KONANIE A
KONANIE NA VYMENÚVANIE ZA PROFESOROV, PRE KTORÉ POŽIADALA
O AKREDITÁCIU.
I. Návrh Hodnotiacej správy pracovnej skupiny 7. Právo a medzinárodné vzťahy
Návrh Hodnotiacej správy pracovnej skupiny AK vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej
školy uskutočňovať habilitačné a vymenúvanie profesorov podľa § 82 ods. 2 písm. c/ v študijnom
odbore číslo a názov: 6808 (3.4.7) Trestné právo, položka 1240051 obsahuje nasledujúce
vyjadrenie:
 nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia:
 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.
II. Vyjadrenie Fakulty práva o akreditáciu habilitačného konania a konania na
vymenúvanie profesorov
K predmetnej veci si dovoľuje uviesť nasledovné: Dňa 17. júna 2014 bola na webovom sídle
Akreditačnej komisie zverejnená zápisnica z rokovania Akreditačnej komisie, ktoré sa konalo 28. 5.
a 29. mája 2014 v Bratislave. Z uvedenej zápisnice sme sa dozvedeli, že Akreditačná komisia sa
13

vyjadrila k splneniu podmienok pre inauguračné konanie, ktoré bolo vykonané na našej fakulte
s negatívnym výsledkom (príloha k uzneseniu č. 77.6.1).
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa s názorom Akreditačnej komisie
nestotožnil. V predmetnom období bola na Fakulte práva PEVŠ vykonaná kontrola Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Z protokolu o vykonaní kontroly číslo
2014-7326/21015:1-530C, kde bolo kontrolovaných 9 habilitačných konaní a 2 vymenúvacie
konanie za profesora (z toho jeden z nich spomínaný doc. Havlan) je zrejmé, že v žiadnom
z kontrolovaných prípadov vymenúvacieho konania za profesora kontrola neskonštatovala porušenie
zákona. Minister školstva sa stotožnil so stanoviskom školy pod č. 2014-9966/34918:11-15AO zo
dňa 17. 7. 2014.
Keďže v danej veci už minister právoplatne rozhodol, zmena jeho rozhodnutia neprichádza
do úvahy v zmysle zásady ne bis in idem (nie dva krát v tej istej veci).
4. HODNOTENIE VÝSKUMNEJ, VÝVOJOVEJ, UMELECKEJ A ĎALŠEJ TVORIVEJ
ČINNOSTI PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY V BRATISLAVE
PEVŠ súhlasí so závermi obsiahnutými v bode 4 s výhradou hodnotenia 4.2. Atribut prostredia –
Výstupy doktorandov na Fakulte práva PEVŠ.
Podrobné vysvetlenie je v bode 5 (KZU-2).
5. VYJADRENIE AKREDITAČNEJ
VYSOKEJ ŠKOLY V BRATISLAVE

KOMISIE

O

ZAČLENENÍ PANEURÓPSKEJ

PEVŠ súhlasí so závermi obsiahnutými v bode 5 a) a c) a nesúhlasí s bodom b) KZU-2
Výstupy výskumu študentov a absolventov na Fakulte práva, č. a oblasť výskumu 7 Právo
a medzinárodné vzťahy , hodnotenie výskumu C/2,15
S uvedeným hodnotením nesúhlasíme z nasledovných dôvodov:
Zo správy nie je jasné, ktoré výstupy doktorandom boli vzaté do úvahy v navrhovanej
kategórii a ktoré AK preklasifikovala. Všetci študenti doktorandského štúdia na FP PEVŠ majú
počas doktorandského štúdia predpísaný počet publikačných výstupov. Pri návšteve pracovnej
skupiny AK bolo spochybnených iba 10-15 výstupov z hľadiska zaradenia predovšetkým
absolventov externej formy doktorandského štúdia. Podľa názorov pracovnej skupiny, hlavným
argumentom bolo, že pri autorstve doktoranda nebolo uvedené, školiace pracovisko. Dňa 17.
februára 2016 bola Akreditačnej komisii doručená naša žiadosť o prehodnotenie publikačných
výstupov (sp. zn. RE 65/2016). Okrem iných argumentov uvádzaných v tejto žiadosti, chceme
zdôrazniť, pred účinnosťou KSP (Kritériá platné pre žiadosti doručené Akreditačnej komisii po
15.04.2013) nebolo povinnosťou evidovať publikačné výstupy externých doktorandov. Preto
považujeme tento argument za irelevantný.
Na opätovné posúdenie v prílohe predkladáme zoznam výstupov (uvedených v akreditačnom
spise príloha č. 3) absolventov doktorandského štúdia a doktorandov po dizertačnej skúške
doplnených údajmi, potvrdzujúcimi uvedenia ich školiaceho pracoviska. V pôvodnom zozname sme
nedopatrením nepredložili fotokópie všetkých údajov ktoré by preukazovali príslušnosť doktoranda
k fakulte.
Podľa našich prepočtov priložený zoznam výstupov absolventov doktorandského štúdia
a študentov doktorandského štúdia po dizertačnej skúške s uvedením Fakulty práva PEVŠ ako
14

školiaceho pracoviska vysoko prekračuje požadovanú hodnotu 2, 25 ( t. j. C+). Preto navrhujeme
opätovné posúdenie zaradenia uvádzaných publikácií.
Preto žiadame Akreditačnú komisiu aby prehodnotila záver uvedený v sekcii 5, písm. b,
podľa ktorého PEVŠ spĺňa kritérium KZU-2 na 66,7 %.
Na základe takto vyhodnotených kritérií KZU-1, KZU-2 a KZU-3 žiadame o zaradenie PEVŠ
medzi univerzitné vysoké školy.
6. VYJADRENIE AKREDITAČNEJ KOMISIE K VNÚTORNÉMU SYSTÉMU KVALITY A
JEHO UPLATŇOVANIU
PEVŠ súhlasí so závermi obsiahnutými v bode 6.
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Príloha č. 1
1. Ing. Mag. Christian Preslmayr
AAA Virtu@l Enterprises. Die strategische Bedeutung virtueller Unternehmen für KMUs im Zeitalter des
Internet / Christian Preslmayr. Vdm Verlag. ISBN 3639072367. 2008. 196 s. [Preslmayr, Christian (100%)]

2008

B

2009

C

2010

B

2011

B

2013

A

VDM Publishing resp. Omniscriptum Publishing Group je nemecké vydavateľstvo v Düsseldorfe,
založené v roku 2002.
Rok začiatku doktorandského štúdia:2007, Rok skončenia doktorandského štúdia:2009, Školiteľ: Univ.-Prof.
Dr. Robert Kunze
Názov dizertačnej práce: Determinanty, paradigmy, metódy a fázy manažmentu zmien v kontexte
reorganizačného procesu stredného priemyselného podniku/ Determinanten, Paradigmen, Methoden und Phasen
des Change Managements im Kontext mit dem Reorganisationsprozess eines mittelständischen
Industrieunternehmens
2. Dipl. Ing. Michael Reinberg
BDF Erfahrungen mit der DCF-Methode : (ÖNORM B 1802) [Skúsenosti s metódou DCF] / Michael P.
Reinberg. In: Sachverständige. - ISSN 2075-3586. - Jahrgang 33, Heft 2 (2009), s. 87-88. [Reinberg, Michael P.
(100%)]

Sachverständige oficiálny časopis združenia súdnych certifikovaných odborníkov v Rakúsku
Rok začiatku doktorandského štúdia:2006, Rok skončenia doktorandského štúdia:2009, Školiteľ: Univ.-Prof.
Dr. Walter Sertl
Názov dizertačnej práce: Oceňovanie prevádzkovo dôležitých nehnuteľností pre účely bilancovania podľa
IAS/IFRS / Immobilienbewertung von betriebsnotwendigen Liegenschaften zu Bilanzierungszwecken nach
IAS/IFRS
3. Dipl. Bw. Anderle Lutz
BAA Eintrittsformen und Marketingstrategien von Unternehmen aus wirtschaftlich hoch entwickelten Ländern in
transformierenden Ländermärkten [Vstupné formy a marketingové stratégie podnikov z hospodársky vyspelých
krajín na transformujúcich sa národných trhoch] / Lutz R. Anderie. - [1. vyd.]. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač,
2010. - 192 s. : fareb. il. - (Schriftenreihe strategisches Management). - ISBN 978-3-8300-5333-0.[Anderie, Lutz
R. (100%)]

Verlag Dr. Kovač je spoločnosť so sídlom v Hamburgu], ktoré sa špecializuje na autorov z
akademického sveta. Spoločnosť bola založená v roku 1982 a od roku 1986 je špecializované
nakladateľstvo odbornej literatúry.
Rok začiatku doktorandského štúdia:2007, Rok skončenia doktorandského štúdia:2010, Školiteľ: Univ.-Prof.
Dr. Eduard Urban
Názov dizertačnej práce: Formy vstupu a marketingové stratégie podnikov z hospodársky vysoko rozvinutých
krajín na trhoch transformujúcich sa krajín/ Eintrittsformen und Marketingstrategien von Unternehmen aus
wirtschaftlich hoch entwickelten Ländern in transformierenden Ländermärkten
4. Dipl. BW. Alexander Bauer
AAA Planungssegmente, Prozesse und Planungsmethoden internationaler Unternehmen. Verlag : Grin Verlag,
Munchen, 2011. ISBN: 978-3-656-01961-9. [Bauer, Alexander (100%)]

Grin Verlag, Munchen je nemecké vydavateľstvo, založené v roku 1998
Rok začiatku doktorandského štúdia:2007, Rok skončenia doktorandského štúdia:2011, Školiteľ: Univ.-Prof.
Dr. Eduard Urban
Názov dizertačnej práce: Inovatívne a kultúrou ovplyvnené marketingové stratégie z pohľadu etiky podnikania a
medzinárodných aspektov manažmentu/ Innovative und kulturell-geprägte Marketingstrategien im Blickwinkel
von Unternehmensethik und internationalen Managementaspekten
5. Ing. Richard Salomon, MBA
AAA Nachhaltiges Gelingen strategischer Allianzen : quantitativ untersucht auf Basis des strategischen
Managements [Trvalý úspech strategických aliancií] / Richard Salomon. - [1. Ed. ]. - [Heidelberg] : Springer
Gabler, 2013. - 184 s. : il. - (Research). - ISBN 978-3-658-03290-6. [Salomon, Richard (100%)]
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Springer Gabler je popredným vydavateľom pre odbor podnikanie v nemecky hovoriacej oblasti,
založené v roku 1929.
Rok začiatku doktorandského štúdia:2009, Rk skončenia doktorandského štúdia:201, Školiteľ: Univ.-Prof. DDr.
Peter Linnert
Názov dizertačnej práce: Predpoklady trvalého úspechu strategických aliancií/ Erfolgsvoraussetzungen für das
nachhaltige Gelingen strategischer Allianzen
6. Ing. Martin Dolinský
AFC Corporate social responsibility as a viable business concept [Sociálna zodpovednosť podniku ako
životaschopný koncept podnikania] / Martin Dolinský. In: Proceedings of Sustainable Intelligent Manufacturing.
- Lisboa : IST, 2011. - ISBN 9789898481030. - P. 423-431. [Dolinský, Martin (100%)]
Rok začiatku doktorandského štúdia:2010, Rok skončenia doktorandského štúdia:2013, Školiteľ: doc. Ing.
Milan Horniaček,CSc.
Názov dizertačnej práce: Innovation Managment and Global Competitiveness of Firms - Euroepan Dimension(
Inovačný manažment a globálna konkurencieschopnosť firiem - inovačný potenciál)
7. Ing. Ondrej Beňuš
AAA Rozvoj regiónov a európska integrácia / Kajetana Hontyová, Ondrej Beňuš. - 1. vyd. - Praha : Wolters
Kluwer, 2014. - 200 s. - ISBN 978-80-7478-710-2. [Hontyová, Kajetána (50%) - Beňuš, Ondrej (50%)]

2011

B

2014

A

Rok začiatku doktorandského štúdia:2011
Rok skončenia doktorandského štúdia:2014
Školiteľ: prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD.
Názov dizertačnej práce: Rozvoj regiónov a európska integrácia
8. Ing. Jana Kadlíčková (Bednáriková)
AFC The analysis of the unemployment, poverty and international migration within the European Union at NUTS
2 level [Analýza nezamestnanosti, chudoby a medzinárodnej migrácie v rámci Európskej únie na úrovni
štatistických územných jednotiek] / Jana Bednáriková. In: The 7th International Days of Statistics and Economics
[elektronický zdroj] : conference proceedings : September 19-21, 2013 : Prague, Czech Republic. - Slaný :
Melandrium, 2013. - ISBN 9788086175874. - S. 79-87 [CD-ROM]. [Bednáriková, Jana (100%)]

2013

B

Rok začiatku doktorandského štúdia:2011, Rok skončenia doktorandského štúdia:2014, Školiteľ: prof. RNDr.
Beáta Stehlíková, CSc.
Názov dizertačnej práce: Európska migrácia v európskom priestore
9. Ing. Hana Janáková
AAA International marketing and management [Medzinárodný marketing a manažment] / Eduard Urban, Pavol
Molnár, Hana Janáková. - 1st ed. - Praha : Wolters Kluwer, 2014. - 119 s. : il. - (Scientific publication). - ISBN
978-80-7478-570-2. [Urban, Eduard (34%) - Molnár, Pavol (33%) - Janáková, Hana (33%)]

2014

A

2011

B

2011

B

Wolters Kluwer je popredné svetové vydavateľstvo

Wolters Kluwer je popredné svetové vydavateľstvo
Rok začiatku doktorandského štúdia:2011, Rok skončenia doktorandského štúdia:2014, Školiteľ: prof. Ing.
Eduard Urban, PhD.
Názov dizertačnej práce: Vybrané medzikultúrne aspekty medzinárodného marketingu v zmiešaných
spoločnostiach
10. Ing. Jana Ondreášová
AFC Process innovation implementation obstacles/ Jana Ondreášová. In: IV. Slezská univerzita v Opave,
Zborník z Medzinárodni vedecké konference doktorandu a mladých vedeckých pracovníkov Karviná ,2011, ISBN
978-80-7248-711-0. [Ondreášová, Jana (100%)]
Rok začiatku doktorandského štúdia:2010, Rok skončenia doktorandského štúdia:2014, Školiteľ: doc. Ing. Pavol
Molnár, CSc.
Názov dizertačnej práce: Model of successful process innovation project implementation in enterprises ( Model
úspešnej implementácie projektov procesných inovácií v podnikaní)
11. Ing. Martina Lacková
AFC Transfer Pricing of Cross Border Transaction of Multinational Enterprises/Martina Lacková. In
Mezinárodní Baťová konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, Praha, [CD-ROM], sekcia financií

17

a účtovníctva, 2011. [Lacková, Martina (100%)]
Rok začiatku doktorandského štúdia:2009, Rok skončenia doktorandského štúdia:2014, Školiteľ: prof. Ing.
Květa Kubátová,CSc.
Názov dizertačnej práce: Daňové aspekty medzinárodného podnikania v kontexte EÚ
12. Ing. Michal Korauš
AFC Environmentálne orientovaný prístup bánk k podpore trvalo udržateľného rozvoja./ Anton Korauš a Michal
Korauš InPrůmyslová ekologie : Sborník konference, 24.- 26. března 2010, Žďár nad Sázavou. - Chrudim :
Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s.r.o., 2010. ISBN 978-80-86832-50-0, s. 91-95.[Korauš, Michal (50%)]
Rok začiatku doktorandského štúdia: 2009, Školiteľ: doc. Ing. Jozef Makúch, PhD., Názov dizertačnej práce:
Tendencie vývoja bezpečnosti v bankovom sektore
13. Ing. Angelika Stupková
AFD Reforma svetového finančného systému, regulácia bánk – Basel III / Angelika Stupková. In Ekonomické,
politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2012 : zborník príspevkov z 11. medzinárodnej vedeckej
konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava, 30. máj 2012 [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3271-6, s. 443-452. [Stupková, Angelika (100%)]
Rok začiatku doktorandského štúdia: 2010, Školiteľ: doc. Ing. Juraj Sipko, PhD. MBA, Názov dizertačnej práce:
Reforma svetového finančného systému
1. Ing. Simona Szászová
AFC Implikácia dlhovej krízy krajín PI[I]GS pre budúcnosť eurozóny = Debt crisis implication of PI[I]GS
countries for the future of eurozone / Simona Szászová. In: The CD of participants´reviewed papers from 14th
International Conference MEKON 2012 [elektronický zdroj] : February 1-2, 2012, Ostrava. - Ostrava : VŠB TU, Faculty of Economics, 2012. - ISBN 9788024825526. - [8] s. [CD-ROM]. [Szászová, Simona (100%)]

2010

B

2012

C

2012

B

Rok začiatku doktorandského štúdia: 2010, Školiteľ: doc. Ing. Juraj Sipko, PhD. MBA , Názov dizertačnej práce:
Riadenie nákupného procesu v komerčných bankách(Governance of procurement process in commercial banks)
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Príloha č. 2
III.6 Odporúčaný študijný plán (kritérium KSP-B1)

ŠTUDIJNÝ PLÁN

Názov študijného programu:
Odbor:
Stupeň vysokoškolského štúdia:
Forma štúdia:
Názov predmetu

Masmediálne štúdiá
7218 Masmediálne štúdiá
tretí
denná
Forma
ukončenia

Rozsah
Kredity
týždenne

Odporúčaný Meno vyučujúceho
Semester

Štuijná časť
Povinné predmety
Metodológia vedy

Rok

ZH

2P/2S

10

1.

1

Teórie mediálnej
komunikácie
Súčasná filozofia a estetika

ZH

2P

5

1.

1

ZH

2P/2S

5

1.

1

Aplikované public relations

ZH

2P

5

2.

1

Metódy mediálnej tvorby

ZH

2P

5

2.

1

Teória marketingového
manažmentu
Teória reklamy

ZH

2P

5

2.

1

ZH

2P

5

3.

2

Odborná komunikácia
v cudzom jazyku

ZH

2S

5

3.

2

Teórie mediálnej
komunikácie

štátna
skúška

-

5

4.

2

Prof. PhDr.
Tušer, CSc.

Andrej

Metodológia vedy

štátna
skúška
štátna
skúška

-

5

4.

2

Ľudovít

-

5

4.

2

Doc. PhDr.
Hajduk, PhD.
Doc.
PhDr.
Kasarda, PhD.

štátna
skúška
štátna
skúška
PH

-

10

4.

2

-

20

6.

3

-

40

1-6

1-3

PH

-

40

1-6

1-3

Jeden povinne voliteľný
predmet, ktorý doktorand
absolvoval podľa zamerania
dizertačnej
práce
a
odporúčania školiteľa
Obhajoba projektu
dizertačnej práce
Obhajoba dizertačnej práce
Vedecká príprava
doktoranda *
Pedagogická činnosť
doktoranda **

Doc. PhDr. Ľudovít
Hajduk, PhD.
Prof. PhDr. Andrej
Tušer, CSc.
Doc. PhDr. Ľudovít
Hajduk, PhD.
Prof. PhDr. Dagmar
Inštitorisová, PhD.
Doc. PhDr. Eva
Chudinová, PhD.
Prof. PhDr. Andrej
Tušer, CSc.
Doc. Ing. Eva
Hanuláková, PhD.
Prof. PhDr. Miroslav
Foret, CSc.
JUDr. Elena Rozina,
PhD.

Martin

Prof.
PhDr.
Jozef
Leikert, PhD.
Predseda
odborovej
komisie
Vedúci dizertačnej
práce (školiteľ)
Vedúci ústavu

Povinne voliteľné predmety
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Hermeneutika mediálneho
obsahu
Semiotika a médiá

ZH

2P

5

3., 4.

2.

ZH

2S

5

1.,2.

1.

Metodológia
masmediálneho výskumu
Metodológia
marketingového výskumu
Ekonomika médií

PH

2S

5

1., 3.

1, 2

PH

2S

5

2., 4.

1, 2

PH

2P

5

1., 3.

1, 2

Právne aspekty mediálnej a
marketingovej komunikácie

ZH

2P

5

2., 4.

1, 2

Etické aspekty mediálnej a
marketingovej komunikácie
Spotrebiteľské správanie

PH

2P

5

1., 3.

1, 2

ZH

2P

5

2., 4.

1, 2

Manažment marketingovej
komunikácie
Sociálna psychológia
v médiách a marketingu
Sociológia médií

PH

2P

5

1., 3.

1, 2

ZH

2P

5

2., 4.

1, 2

PH

2P

5

1., 3.

1, 2

Manažment značky

ZH

2S

5

2., 4.

1, 2

Marketing kultúry

PH

2S

5

1., 3.

1, 2

Vizuálna kultúra
a komunikácia

ZH

2P

5

2., 4.

1, 2

Vedecká príprava doktoranda *
Názov
Citácia doma
Citácia v zahraničí
Aktívna činnosť v programovom a organizačnom výbore
vedeckých podujatí
Redakčné a zostavovateľské práce
Redakčné a zostavovateľské práce v spoluautorstve
Spoluriešiteľ vedeckého projektu
Publikácia recenzie odborného článku
Publikáciavedeckej štúdie v recenzovanom časopise doma
Publikácia vedeckej štúdie v recenzovanom časopise v
zahraničí
Vydanie monografie
Vydanie monografie v spoluautorstve
Vystúpenie na konferencii doma
Vystúpenie na konferencii v zahraničí
Vystúpenie na odbornom seminári doma
Vystúpenie na odbornom seminári v zahraničí
Pedagogická činnosť doktoranda **
Názov
Odborná práca súvisiaca s pedagogickou činnosťou
Oponentský posudok bakalárskej práce
Publikácia študijných textov
Publikácia študijných textov v spoluautorstve
Vedenie bakalárskej práce
Výuka na vysokej škole
Vedenie prác študentskej vedeckej a ďalšej tvorivej činnosti

Kredity
2
5
3
10
5
5
5
5
10
30
15
5
10
3
5

Kredity
5
2
10
5
5
2
2

Ukončenie
A
A
A

Doc. PhDr. Martin
Kasarda, PhD.
Doc. PhDr. Martin
Kasarda, PhD.
Prof. PhDr. Iveta
Radičová, PhD.
Doc. PhDr. Elena
Hradiská, CSc.
Doc. PhDr. Ľudovít
Hajduk, PhD.
Prof. Dr. Andrey Rikhter,
DrSc.
Mgr. Ivan Sečík, CSc.
Doc. PhDr. Ľudovít
Hajduk, PhD.
Doc. PhDr. Zora
Hudíková, PhD.
Prof. PhDr. Miroslav
Foret, CSc.
Doc. PhDr. Zora
Hudíková, PhD.
Prof. PhDr. Iveta
Radičová, PhD.
Doc. PhDr. Ľudovít
Hajduk, PhD.
Prof. PhDr. Jozef Leikert,
PhD.
Doc. Mgr.Anton
Szomolániy, ArtD.
Prof. PhDr. Peter Rónai,
akad.mal.
Rok štúdia
1-3
1-3
1-3

Semester
1.- 6.
1.- 6.
1.- 6.

A
A
A
A
A
A

1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3

1.- 6.
1.- 6.
1.- 6.
1.- 6.
1.- 6.
1.- 6.

A
A
A
A
A
A

1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3

1.- 6.
1.- 6.
1.- 6.
1.- 6.
1.- 6.
1.- 6.

Ukončenie
A
A
A
A
A
A
A

Rok štúdia
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3

Semester
1.- 6.
1.- 6.
1.- 6.
1.- 6.
1.- 6.
1.- 6.
1.- 6.
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Individuálne štúdium vedeckej literatúry

2

A

1-3

1.- 6.

Vysvetlivky:
PH - priebežné hodnotenie
ZH - záverečné hodnotenie
A - absolvoval
ŠTUDIJNÁ ČASŤ – 55 kreditov
V študijnej časti je študent povinný absolvovať všetky povinné predmety a 2 povinne voliteľné predmety
VEDECKÁ ČASŤ – 40 kreditov
Vo vedeckej časti je študent doktorandského štúdia povinný splniť počas svojho štúdia jeden výstup z kategórie A podľa kritérií
Hodnotenia výskumnej, vedeckej a umeleckej činnosti. (Musí ísť o publikácie podľa WOS, Scopus, ERIH resp. musí ísť o iné publikácie
(knihy) reprezentujúce národnú kultúru, technické unikátne diela, v umeleckej oblasti najvýznamnejšie diela európskeho významu).
Doktorand si môže dať zapísať predpísaný počet kreditov za vedecký príspevok iba v prípade, že je jeho jediným autorom, resp. je
spoluautorom so svojím školiteľom či iným odborníkom s príslušnou vedeckou hodnosťou (PhD., CSc.).
PEDAGOGICKÁ ČASŤ – 40 kreditov
ŠTÁTNA SKÚŠKA – 45 kreditov
Dizertačná skúška: 25 (doktorand sa môže prihlásiť na dizertačnú skúšku po získaní 75 kreditov).
Obhajoba dizertačnej práce: 20
Kredity:
Študijná časť: 55 (študijná, vedecká a pedagogická časť sú vzájomne nezastupiteľné).
Pedagogická časť: 40
Vedecká časť: 40
Štátna skúška: 45
Spolu: 180

ŠTUDIJNÝ PLÁN
Názov študijného programu:
Odbor:
Stupeň vysokoškolského štúdia:
Forma štúdia:
Názov predmetu

Masmediálna komunikácia
7218 Masmediálne štúdiá
tretí
externá
Forma
ukončenia

Rozsah
celkom

Kredity

Odporúčaný

Meno vyučujúceho

Semester Rok
Študijná časť
Povinné predmety
Metodológia vedy
Teórie mediálnej komunikácie
Súčasná filozofia a estetika

ZH
ZH
ZH

24P
12P
24P

10
5
5

1.
1.
2.

1
1
1

Aplikované public relations
Metódy mediálnej tvorby
Teória marketingového
manažmentu
Teória reklamy
Odborná komunikácia
v cudzom jazyku

ZH
ZH
ZH

12P
12P
12P

5
5
5

2.
3.
3.

1
2
2

Doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
Doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová,
PhD.
Doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.
Prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
Doc. Ing. Eva Hanuláková, PhD.

ZH
ZH

12P
12S

5
5

4.
4.

2
2

Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
JUDr. Elena Rozina, PhD.

Teórie mediálnej komunikácie

štátna
skúška
štátna
skúška
štátna

-

5

5.

3

Prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.

-

5

5.

3

Doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

-

5

5.

3

Doc. PhDr. Martin Kasarda, PhD.

Metodológia vedy
Jeden povinne voliteľný
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predmet, ktorý doktorand
absolvoval podľa zamerania
dizertačnej práce a
odporúčania školiteľa

skúška

Obhajoba projektu dizertačnej
práce
Obhajoba dizertačnej práce

štátna
skúška
štátna
skúška
PH

-

10

5.

3

Prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD.

-

20

8.

4

Predseda odborovej komisie

-

40

1.-8.

1-4

Vedúci dizertačnej práce (školiteľ)

PH

-

40

1.-8.

1-4

Vedúci ústavu

Vedecká príprava doktoranda
*
Pedagogická činnosť
doktoranda **

Povinne voliteľné predmety
Hermeneutika mediálneho obsahu

ZH

12P

5

3., 4.

2.

Semiotika a médiá

ZH

12S

5

3., 4.

2.

Metodológia masmediálneho
výskumu
Metodológia marketingového
výskumu
Ekonomika médií

PH

12S

5

3., 5.

2, 3

PH

12S

5

3., 5.

2, 3

PH

12P

5

5., 6.

3

Právne aspekty mediálnej a
marketingovej komunikácie
Etické aspekty mediálnej a
marketingovej komunikácie
Spotrebiteľské správanie

ZH

12P

5

5., 6.

3

PH

12P

5

1., 3.

1, 2

ZH

12P

5

2., 4.

1, 2

Manažment marketingovej
komunikácie
Sociálna psychológia v médiách a
marketingu
Sociológia médií

PH

12P

5

5., 6.

3

ZH

12P

5

7.

4

PH

12P

5

5., 6.

3

Manažment značky

ZH

12S

5

2., 4.

1, 2

Marketing kultúry
Vizuálna kultúra a komunikácia

PH
ZH

12S
12P

5
5

7.
7.

4
4

Vedecká príprava doktoranda *
Názov
Citácia doma
Citácia v zahraničí
Aktívna činnosť v programovom a organizačnom výbore
vedeckých podujatí
Redakčné a zostavovateľské práce
Redakčné a zostavovateľské práce v spoluautorstve
Spoluriešiteľ vedeckého projektu
Publikácia recenzie odborného článku
Publikácia vedeckej štúdie v recenzovanom časopise doma
Publikácia vedeckej štúdie v recenzovanom časopise
v zahraničí
Vydanie monografie

Kredity
2
5
3
10
5
5
5
5
10
30

Doc. PhDr. Martin Kasarda,
PhD.
Doc. PhDr. Martin Kasarda,
PhD.
Prof. PhDr. Iveta Radičová,
PhD.
Doc. PhDr. Elena Hradiská,
CSc.
Doc. PhDr. Ľudovít Hajduk,
PhD.
Prof. Dr. Andrey Rikhter, DrSc.
Mgr. Ivan Sečík, CSc.
Doc. PhDr. Ľudovít Hajduk,
PhD.
Doc. PhDr. Zora Hudíková,
PhD.
Prof. PhDr. Miroslav Foret,
CSc.
Doc. PhDr. Zora Hudíková,
PhD.
Prof. PhDr. Iveta Radičová,
PhD.
Doc. PhDr. Ľudovít Hajduk,
PhD.
Prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD.
Doc. Mgr.Anton Szomolániy,
ArtD.
Prof. PhDr. Peter Rónai,
akad.mal.

Ukončenie
A
A
A

Rok štúdia
1-4
1-4
1-4

Semester
1.- 8.
1.- 8.
1.- 8.

A
A
A
A
A
A

1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

1.- 8.
1.- 8.
1.- 8.
1.- 8.
1.- 8.
1.- 8.

A

1-4

1.- 8.
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Vydanie monografie v spoluautorstve
Vystúpenie na konferencii doma
Vystúpenie na konferencii v zahraničí
Vystúpenie na odbornom seminári doma
Vystúpenie na odbornom seminári v zahraničí
Pedagogická činnosť doktoranda **
Názov
Odborná práca súvisiaca s pedagogickou činnosťou
Oponentský posudok bakalárskej práce
Publikácia študijných textov
Publikácia študijných textov v spoluautorstve
Vedenie bakalárskej práce
Výuka na vysokej škole
Vedenie prác študentskej vedeckej a ďalšej tvorivej činnosti
Individuálne štúdium vedeckej literatúry

15
5
10
3
5

A
A
A
A
A

1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

1.- 8.
1.- 8.
1.- 8.
1.- 8.
1.- 8.

Kredity
5
2
10
5
5
2
2
2

Ukončenie
A
A
A
A
A
A
A
A

Rok štúdia
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

Semester
1.- 8.
1.- 8.
1.- 8.
1.- 8.
1.- 8.
1.- 8.
1.- 8.
1.- 8.

Vysvetlivky:
PH - priebežné hodnotenie
ZH - záverečné hodnotenie
A - absolvoval
ŠTUDIJNÁ ČASŤ – 55 kreditov
V študijnej časti je študent povinný absolvovať všetky povinné predmety a 2 povinne voliteľné predmety
VEDECKÁ ČASŤ – 40 kreditov
Vo vedeckej časti je študent doktorandského štúdia povinný splniť počas svojho štúdia jeden výstup z kategórie A podľa kritérií
Hodnotenia výskumnej, vedeckej a umeleckej činnosti. (Musí ísť o publikácie podľa WOS, Scopus, ERIH resp. musí ísť o iné publikácie
(knihy) reprezentujúce národnú kultúru, technické unikátne diela, v umeleckej oblasti najvýznamnejšie diela európskeho významu).
Doktorand si môže dať zapísať predpísaný počet kreditov za vedecký príspevok iba v prípade, že je jeho jediným autorom, resp. je
spoluautorom so svojím školiteľom či iným odborníkom s príslušnou vedeckou hodnosťou (PhD., CSc.).
PEDAGOGICKÁ ČASŤ – 40 kreditov
ŠTÁTNA SKÚŠKA – 45 kreditov
Dizertačná skúška: 25 (doktorand sa môže prihlásiť na dizertačnú skúšku po získaní 75 kreditov).
Obhajoba dizertačnej práce: 20
Kredity:
Študijná časť: 55 (študijná, vedecká a pedagogická časť sú vzájomne nezastupiteľné).
Pedagogická časť: 40
Vedecká časť: 40
Štátna skúška: 45
Spolu: 180
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Príloha č. 3
Podklady na posúdenie rozsahu a výsledkov doktorandského štúdia
Zoznam výstupov predložených na hodnotenie
IV.9.1 Za absolventov doktorandského štúdia
Poradové číslo, meno a priezvisko absolventa a podrobná informácia o výstupe

02. Kamenská Zuzana, JUDr., PhD. (2007 – 2011)
Názov dizertačnej práce: Participácia občianskej spoločnosti na výkon
štátnej moci.
Školiteľ: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
Bibliografický záznam:
Potrebuje slovenská legislatíva Zákonník neziskového práva? : (úvahy de
lege lata a de lege ferenda) = Do the Slovak legislation need a Code of nonprofit law? : (the considerations de lege lata and de lege ferenda) / Zuzana
Kamenská. In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. - ISSN
1337-6810. - Č. 3 (2009), s. 105-112. [Kamenská, Zuzana (100%)]
2009ADF R002
pôsobisko autora uvedené na strane 112
04. Bališová Kristína, JUDr., PhD. (2009 – 2012)
Názov dizertačnej práce: Župný zákon a jeho realizácia
Školiteľ: prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Bibliografický záznam:
Význam základných zásad v trestnom konaní / Marcela Tóthová, Kristína
Bališová. In: Principy a zásady v právu - teorie a praxe : sborník příspěvků z
konference Olomoucké debaty mladých právníků 2010. - 1. vyd. - Praha :
Leges, 2010. - ISBN 978-80-87212-59-2. - S. 263-270. [Tóthová, Marcela
(50%) - Bališová, Kristína (50%)] 2010AFC0018
pôsobisko autora uvedené na strane 263
07. Miklušičák Peter, Mgr., PhD. (2009 – 2014)
Názov dizertačnej práce: Význam osvietenských kodifikácií Márie Terézie
a Jozefa II. v oblasti trestného práva v Rakúsko-Uhorsku
Školiteľ: prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
Bibliografický záznam:
Czech criminal law from 16. to 18. century [České trestné právo od 16.
do 18. storočia] / Peter Miklušičák. In: COFOLA 2010 [elektronický zdroj]
: the conference proceedings. - Brno : Masaryk University, 2010. - ISBN
878-80-210-5151-5. - S. 1163-1177 [CD-ROM]. - (Spisy Právnické fakulty
MU. Řada teoretická ; sv. 374 = Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; no.
374). [Miklušičák, Peter (100%)] 2010AFC0043
pôsobisko autora uvedené na strane 163
08. Mikulová Katarína, Mgr., PhD. (2008 – 2012)
Názov dizertačnej práce: Aplikácia práva Európskej únie súdmi
v Slovenskej republike
Školiteľ: doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD.
Bibliografický záznam:
Prístup jednotlivcov k súdnemu preskúmaniu právnych aktov EÚ podľa
čl. 263 a 267 ZFEÚ / Katarína Mikulová. In: Dny práva - 2010
[elektronický zdroj] : 4. ročník mezinárodní konference pořádané
Právnickou fakultou Masarykovy univerzity : sborník příspěvků = Days of
Law - 2010 ... the conference proceedings. - 1. vyd. - Brno : Masarykova
univerzita, 2010. - ISBN 978-80-210-5305-2. - S. 2606-2626 [CD-ROM]. (Spisy Právnické fakulty MU. Řada teoretická ; sv. 378 = Acta Universitatis
Brunensis. Iuridica ; no. 378). [Mikulová, Katarína (100%)] 2010AFC0035
pôsobisko autora uvedené na strane 208
09. Soukeníková Denisa, JUDr., PhD. (2008 – 2011)
Názov dizertačnej práce: Právo a morálka
Školiteľ: prof. PhDr. JUDr. Miloš Večeřa, CSc.

Rok
vydania

EVI

Návrh kategórie

2009

nie

B

2010

nie

A

2010

nie

A

2010

nie

A

2010

nie

A
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Bibliografický záznam:
Znaky právnej normy = Attributes of legal norm / Denisa Kováčová. In:
Olomoucké debaty mladých právníků 2009. Addendum : (sborník vybraných
příspěvků). - 1. vyd. - Olomouc : Iuridicum Olomucensis, 2010. - ISBN 97880-87382-06-6. - S. 34-39. [Kováčová, Denisa (100%)] 2010AFC0001
pôsobisko autora uvedené na strane 34
10. Surmajová Žaneta, JUDr., PhD. (2008 – 2011)
Názov dizertačnej práce: Právny jazyk ako prostriedok komunikácie
Školiteľ: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
Bibliografický záznam:
Právna hermeneutika a jej smery / Denisa Soukeníková, Žaneta
Surmajová. In: Dny práva - 2010 [elektronický zdroj] : 4. ročník
mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy
univerzity : sborník příspěvků = Days of Law - 2010 ... the conference
proceedings. - Brno : Masarykova univerzita, 2010. - ISBN 9788021053052.
- S. 2967-2978 [CD-ROM]. 2010AFC0038
pôsobisko autora uvedené na strane 2967
11. Tóthová Marcela, JUDr., PhD. (2009 – 2012)
Názov dizertačnej práce: Špecifiká odhaľovania a dokazovania korupcie
Školiteľ: prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.
Bibliografický záznam:
Pohľad na systém trestnoprávnych sankcií v Slovenskej republike [The
sight of the system of criminal law sanctions in Slovak Republic] / Marcela
Tóthová. In: COFOLA 2010 [elektronický zdroj] : the conference
proceedings. - Brno : Masaryk University, 2010. - ISBN 878-80-210-51515. - S. 1405-1423 [CD-ROM]. - (Spisy Právnické fakulty MU. Řada
teoretická ; sv. 374 = Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; no. 374).
[Tóthová, Marcela (100%)].
pôsobisko autora uvedené na strane 1405
12. Bezák Martin, JUDr., PhD. (2010 – 2013)
Názov dizertačnej práce: Trestná zodpovednosť právnických osôb
Školiteľ: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Bibliografický záznam:
Obrazové záznamy - získavanie sporného a porovnávacieho materiálu pre
kriminalistickú identifikáciu osôb = Picture records - getting a contentious
and comparable material for criminalistic identification of persons /
Jaroslav Ivor, Martin Bezák. In: Karlovarská právní revue : recenzovaný
časopis se zaměřením na právní vědu a praxi, kriminalistiku a forenzní
disciplíny. - ISSN 1801-2193. - Roč. 6, č. 2 (2010), s. 46-57. [Ivor, Jaroslav
(50%) - Bezák, Martin (50%)] .
pôsobisko autora uvedené na strane 46
13. Danóczy Silvester, Mgr. JUDr., PhD. (2009 - 2012)
Názov dizertačnej práce: Hranice na území Slovenska v rokoch 19181947
Školiteľ: prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
Bibliografický záznam:
DANÓCZY, S.: Trianonská zmluva - okolnosti prijatia. In: Míľniky práva
v stredoeurópskom priestore 2010 : zborník z medzinárodnej konferencie
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov organizovanej Univerzitou
Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou v dňoch 18.3. - 20.3.2010 v
priestoroch ÚZ NR SR Častá-Papiernička. - 1. vyd. - Bratislava: Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010, s.448-457. ISBN
9788071603085 [Danóczy Silvester (100%)] 201AFD E011
pôsobisko autora uvedené na strane 448
14. Erdösövá Andrea, JUDr., PhD. (2008 – 2012)
Názov dizertačnej práce: Ochrana osobnosti ako občianskoprávny
inštitút vo svetle judikatúry európskeho súdu pre ľudské práva
Školiteľ: prof. JUDr. Viera Strážnická, CSc.
Bibliografický záznam:

2010

nie

A

2010

nie

A

2010

nie

A

2010

nie

B

2010

nie

B
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Vymožiteľnosť práva v kontexte rozhodovacej činnosti Súdneho dvora
Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva [Law enforcement in
the context of the decision-making process of the Court of Justice of the
European Union] / Andrea Erdősová. In: Justičná revue : časopis pre
právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 62, č. 12 (2010), s. 1283-1306.
[Erdősová, Andrea (100%)] 2010ADF0037
pôsobisko autora uvedené na strane 1283
15. Gavalcová Jana, Mgr., PhD. (2008 – 2012)
Názov dizertačnej práce: Kriminalizácia a dekriminalizácia konzumácie
drog
Školiteľ: doc. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.
Bibliografický záznam:
Nepriama kriminalizácia konzumácie drog v Slovenskej republike historické aspekty a iniciatívy posledných dní / Jana Gavalcová. In: Trestní
právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. - ISSN 12112860. - Roč. 14, č. 9 (2010), s. 22-30. [Gavalcová, Jana (100%)].
pôsobisko autora uvedené na strane 30
16. Knápková Danka, JUDr., PhD. (2006 – 2009)
Názov dizertačnej práce: Obete domáceho násilia
Školiteľ: prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
Bibliografický záznam:
AFC13 Deti ako obete domáceho násilia [Children as victims of domestic
violence] / Danka Knápková, Marcela Tóthová. In: Dny práva - 2010
[elektronický zdroj] : 4. ročník mezinárodní konference pořádané
Právnickou fakultou Masarykovy univerzity = Days of Law - 2010 ... the
konference proceedings. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2010. ISBN 9788021053052. - S. 1409-1426. - (Spisy Právnické fakulty
Masarykovy univerzity, řada teoretická ; sv. 378). [Knápková, Danka (50%)
- Tóthová, Marcela (50%)]2010AFC0034
pôsobisko autora uvedené na strane 1409
17. Nedbálek Karel, JUDr. Ing., PhD. (2009 – 2012)
Názov dizertačnej práce: Teoretické aspekty vzniku odpovědnosti za
škodu při výkonu veřejné moci, jako předmět úpravy práva v konkrétním
případě v ČR
Školiteľ: prof. PhDr. JUDr. Miloš Večeřa, CSc.
Bibliografický záznam:
NEDBÁLEK, K.: Teoretické aspekty vzniku odpovědnosti za škodu při
výkonu veřejné moci ve vztahu ke spravedlnosti. In: Míľniky práva v
stredoeurópskom priestore 2010: zborník z medzinárodnej konferencie
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov organizovanej Univerzitou
Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou v dňoch 18.3. - 20.3.2010 v
priestoroch ÚZ NR SR Častá-Papiernička. - 1. vyd. - Bratislava: Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011, s. 528-540. ISBN
9788071603085 [Nedbálek Karel (100%)] 2011AFD E010
pôsobisko autora uvedené na strane 528
20. Alyasry Namir, JUDr., PhD. (2006 - 2011)
Názov dizertačnej práce: Terorizmus, trestné právo a ochrana
základných práv a slobôd
Školiteľ: prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
Bibliografický záznam:
Použitie veci získanej z tzv. bezpečnostnej prehliadky na účely
dokazovania v trestnom konaní. In: Justičná revue. 2010. roč. 62, č. 4,
ISBN1335-6461, s. 515-521.
pôsobisko autora uvedené na strane 515
21. Medelský Jozef, JUDr. Mgr., PhD. (2010 – 2013)
Názov dizertačnej práce: Trestná zodpovednosť právnických osôb
Školiteľ: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Bibliografický záznam:
Trestná zodpovednosť právnických osôb v slovenskom právnom poriadku

2010

nie

B

2010

nie

B

2010

nie

B

2010

nie

B

2010

nie

A
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[Criminal liability of legal persons in the Slovak legal system] / Jozef
Medelský. In: COFOLA 2011 [elektronický zdroj] : the conference
proceedings. - 1. vyd. - Brno : Masarykova Universita, 2011. - ISBN 87880-210-5582-7. - S. 898-911 [CD-ROM]. - (Spisy Právnické fakulty MU.
Řada teoretická ; sv. 390 = Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; no.
390). [Medelský, Jozef (100%)].
pôsobisko autora uvedené na strane 898
22. Skorková Veronika, JUDr., PhD. (2010 – 2013)
Názov dizertačnej práce: Systém zodpovednosti za neoprávnený zásah do
autorských práv
Školiteľ: prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.
Bibliografický záznam:
Trestnoprávna versus civilnoprávna ochrana autorských práv [Criminal
law versus civil law protection of copyright laws] / Veronika Skorková. In:
Právo v umění a umění v právu : sborník odborných příspěvků z
mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků 2011. - Praha
: Leges, 2011. - ISBN 978-80-87576-14-4. - S. 311-318. - (Teoretik).
[Skorková, Veronika (100%)] 2011AFC0021
pôsobisko autora uvedené na strane 311
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