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Úvod
Komplexná akreditácia Bratislavskej vysokej školy práva v Bratislave (ďalej aj „BVŠP“ )
začala dňa 1. 1. 2009 v súlade s plánom komplexných akreditácií, ktorý zverejňuje na svojej
internetovej stránke Akreditačná komisia, poradný orgán vlády Slovenskej republiky (ďalej
len „Akreditačná komisia“ alebo „AK“).
Komplexná akreditácia BVŠP sa uskutočnila v súlade:
- so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o vysokých školách“),
- s nariadením vlády č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení zmeny nariadenia
vlády č. 558/2007 Z. z. (ďalej iba „nariadenie vlády o AK“ )
- so štatútom Akreditačnej komisie schváleným vládou uznesením č. 169 z 12. 3. 2008
(ďalej iba „štatút AK“),
- kritériami na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej
činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy (schválené MŠ SR 28.
februára 2006, ďalej v skratke „kritéria na hodnotenie výskumu“),
- kritériami začlenenia vysokej školy schválenými MŠ SR a platnými od 1. januára
2008 (rozhodnutím ministra školstva zo dňa 12. 12. 2007), ďalej iba „kritériá
začlenenia“,
- s Podrobnými pravidlami hodnotenia schválenými Akreditačnou komisiou na 29.
zasadnutí Akreditačnej komisie 27. 10. 2006 v znení ich ďalších zmien a doplnení.
Na koordináciu činnosti pri komplexnej akreditácii BVŠP a posúdenie žiadosti č. 265_08/AK
zo dňa 31. 12. 2008 bola v súlade so štatútom ustanovená uznesením 42.6.4. AK dočasná
pracovná skupina v zložení:
Jozef Jarab
predseda dočasnej pracovnej skupiny
Peter Vojčík
podpredseda dočasnej pracovnej skupiny
Július Horváth
člen dočasnej pracovnej skupiny
člen dočasnej pracovnej skupiny
Peter Mikulecký
Jozef Uhrík
člen dočasnej pracovnej skupiny
Pracovná skupina preštudovala predložené akreditačné spisy a dňa 5. júna 2009 navštívila
BVŠP, aby vykonala obhliadku priestorov a vybavenia a vykonala vyhodnotenie výskumu –
atribútov výstupov, prostredia a ocenenia.
Po uzavretí všetkých podkladov a ich vyhodnotení predkladá predseda dočasnej pracovnej
skupiny AK na 47. zasadnutie Akreditačnej komisie návrh hodnotiacej správy, ktorá obsahuje
všetky náležitosti vrátane analýzy stavu na posudzovanej vysokej škole a návrhy odporúčaní.
Akreditačná komisia s prihliadnutím na písomné vyjadrenie rektora Bratislavskej vysokej
školy práva v Bratislave zo dňa 20. augusta 2009 o návrhu hodnotiacej správy
a odporúčaniach schválila hodnotiacu správu na svojom 47. zasadnutí a predkladá ju
ministerstvu školstva.
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1 HODNOTENIE PLNENIA POSLANIA A ÚLOH BRATISLAVSKEJ
VYSOKEJ ŠKOLY PRÁVA V BRATISLAVE NA ZÁKLADE ANALÝZY
JEJ ČINNOSTI
1.1 Základné údaje o BVŠP
Bratislavská vysoká škola práva v Bratislave bola zriadená na základe u znesenia v lády
Slovenskej republiky č. 725/2004 zo dňa 14. júla 2004. BVŠP je súkromná vysoká škola
neuniverzitného typu s nasledujúcou organizačnou štruktúrou:
Súčasná organizačná štruktúra školy poskytuje štandardné predpoklady pre napĺňanie jej
poslania a v hodnotenom období bola dotváraná v súlade s aktuálnymi potrebami vzdelávania
a vedeckej práce, ako aj finančnými, personálnymi a ďalšími zámermi, podmienkami a
možnosťami. Novo konštituované fakulty už v prvých rokoch svojho pôsobenia preukazujú
plnohodnotné vzdelávacie a vedecké aktivity, nadväzujú aktívnu spoluprácu s domácimi a
zahraničnými akademickými inštitúciami a ďalšími pracoviskami úspešnými v praxi.
Uspokojivo sú dobudované aj základné organizačné prvky fakúlt, teda inštitúty,
katedry a priebežne sú kreované pracoviská, ktoré organizačne, administratívne a inak
zabezpečujú rozhodujúce činnosti školy, osobitne vzdelávanie, výchovu a rozvoj vedy.
BVŠP sa člení na tieto súčasti:
a) fakulty:
Fakulta práva (FP BVPŠ),
Fakulta ekonómie a podnikania (FEP BVPŠ),
Fakulta masmédií (FM BVPŠ),
Fakulta informatiky (FI BVPŠ);
b) iné pedagogické, výskumné, vývojové, hospodársko-správne a informačné pracoviská:
Rektorát školy (RŠ),
Knižnica (K BVŠP),
Centrum vedy (CV),
Expertízny a edukačný inštitút (EEI),
Európsky finančnoprávny inštitút (EFI),
Ústav jazykovej a odbornej prípravy (ÚJOP).
V súčasnosti študuje na BVŠP 3 776 študentov z toho v dennej 1 542 a externej 2 234
forme štúdia (stav študentov k 31.10.2008 podľa Centrálneho registra študentov, výsledný
údaj je zo dňa 15.12.2008)
BVŠP napĺňa svoje poslanie v systéme vysokých škôl v súlade so zákonom
o vysokých školách a vychováva odborníkov vychováva študentov v duchu hodnôt
demokracie, humanizmu a tolerancie a vedie študentov k tvorivému, kritickému
a nezávislému mysleniu, zdravému sebavedomiu a k národnej hrdosti,
a) vychováva študentov k chápaniu, zachovávaniu, šíreniu a zveľaďovaniu národného
kultúrneho dedičstva a rôznych kultúr v duchu kultúrneho pluralizmu,
b) rozvíja, uchováva a šíri poznanie prostredníctvom výskumnej, vývojovej umeleckej
a ďalšej svojej tvorivej činnosti,
c) poskytuje ďalšie vzdelávanie dospelých,
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d) prispieva k rozvoju vzdelávania na všetkých úrovniach, zapája sa do verejnej diskusie
o spoločenských a etických otázkach a o utváraní občianskej spoločnosti,
e) vytvára teoretické modely rozvoja spoločnosti, hospodárstva, kultúry a umenia, najmä pre
potreby štátnych orgánov, obce a vyššieho územného celku,
f) spolupracuje s orgánmi štátnej správy, obcami, vyššími územnými celkami
a s ustanovizňami z oblasti kultúry a hospodárskeho života,
g) rozvíja medzinárodnú, najmä európsku spoluprácu podporovaním spoločných projektov
s vysokými školami v zahraničí a inými zahraničnými inštitúciami, mobilitou
zamestnancov a študentov školy a vzájomným uznávaním štúdia a dokladov o vzdelaní.
Základnou úlohou BVŠP je poskytovať, organizovať a zabezpečovať vysokoškolské,
vzdelávanie 1., 2. a 3. stupňa na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti výchovy
a vzdelávania, humanitných vied a umenia, sociálnych, ekonomických a právnych vied,
informatických vied.
Dlhodobý zámer rozvoja BVŠP vychádza predovšetkým
- z koncepcie dlhodobého rozvoja vysokoškolského vzdelávania pre 21. storočie, ktorú
schválila vláda SR v roku 2002,
- zo zákona o vysokých školách.,
- zo zákona 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení
zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy v znení neskorších predpisov,
Dlhodobý zámer rozvoja BVŠP slúži ako otvorený dokument stanovujúci strategické
ciele v pedagogickej, výskumnej, vývojovej a podnikateľskej činnosti pri zohľadnení jej
organizačného, finančného a investičného zabezpečenia. V súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona o vysokých školách je priebežne aktualizovaný.
Dlhodobý zámer vypracováva vedenie školy, prerokováva ho vedecká rada školy a
správna rada a schvaľuje ho akademický senát školy.
Aktualizáciu dlhodobého zámeru prejednáva Vedecká rada a Správna rada školy a
schvaľuje ju akademický senát školy. Aktualizácia dlhodobého zámeru je zverejňovaná na
webových stránkach školy a je zasielaná na Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej
len „MŠ SR“).
Dlhodobý zámer rozvoja BVŠP na obdobie rokov 2006 – 2011, vypracovaný vedením
školy, bol schválený Vedeckou radou BVŠP dňa 22. 2. 2006. V roku 2007 bol dlhodobý
zámer na základe analýz prehodnotený a následne bola prijatá jeho novelizácia na obdobie
rokov 2007 – 2013, schválená AS BVŠP dňa 10.2.2006 (kontinuálne nadväzuje na predošlý
dlhodobý zámer.
Dlhodobý zámer obsahuje tieto zásadné priority rozvoja školy:
V oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti zabezpečiť, aby škola v súlade so zákonom o
vysokých školách vykonávala vzdelávacie aktivity vo všetkých stupňoch vysokoškolského
štúdia, získala pozíciu univerzity na trhu vysokoškolského vzdelávania, zvyšovala kvalitu
vzdelávania a dosiahla jeho medzinárodnú dimenziu. Zvýšenú pozornosť bude BVŠP venovať
aktivitám v ďalšom vzdelávaní pre verejnosť a zamestnancov BVŠP.
V oblasti vedeckej činnosti a zahraničnej spolupráce chce škola dosiahnuť medzinárodnú
dimenziu a medzinárodne uznávanú kvalitu výskumných a vývojových činností na BVŠP.
V súvislosti s tým bude potrebné výraznejšie využívať vedecký potenciál školy, najmä
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aktívnejším zapájaním akademických zamestnancov na riešení medzinárodných výskumných
projektov.
V oblasti zahraničných vzťahov a vzťahov s verejnosťou zameria BVŠP medzinárodnú
spoluprácu na napĺňanie dlhodobého zámeru BVŠP v oblasti vzdelávania a výskumu.
Perspektívnou úlohou bude vytvárať atraktívny imidž školy doma a v zahraničí.
V oblasti rozvoja, informatizácie a hospodárenia školy využiť možnosti operačných
programov v rámci Národného strategického referenčného rámca na rozvoj školy vo všetkých
oblastiach na úroveň európskeho štandardu. Udržať špičkovú úroveň materiálno-technickej
základne BVŠP a jej informačných systémov. Zefektívniť tvorbu zdrojov a hospodárenie
BVŠP.
Vyhodnocovanie plnenia dlhodobého zámeru
Plnenie cieľov stanovené dlhodobým zámerom školy v oblasti výchovno-vzdelávacej
činnosti, v oblasti výskumu a vývoja a zahraničnej spolupráce a v oblasti výstavby,
technického rozvoja a investícií je na dobrej úrovni primeranej možnostiam školy. Plnenie
dlhodobého zámeru sa uskutočňuje na úrovni tých orgánov vysokej školy, na ktorej sa tieto
zásadné dokumenty prerokovali a prijali. Výsledky jeho plnenia sa prehodnocujú každoročne
a sú obsiahnuté vo výročných správach za príslušný rok.

Akreditačná komisia konštatuje, že Bratislavská vysoká škola práva v Bratislave napĺňa
poslanie tak, ako to má stanovené v štatúte a v dlhodobom zámere.
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1.2 Analýza činnosti BVŠP
Analýza silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození BVŠP vychádza z hodnotenia
jednotlivých funkčných stránok BVŠP na základe podnetov z interného a externého
prostredia. Boli do nej zahrnuté aj podnety z hodnotiacich správ fakúlt BVŠP. Na základe
toho možno zhrnúť za celú BVŠP nasledovné dominujúce stránky analýzy SWOT.

Celková analýza BVŠP
Silné stránky
nadregionálny význam a jedinečnosť vybraných
študijných programov
diverzifikácia profilov fakúlt umožňujúca tvorbu trhovo
zaujímavých študijných programov,
skúsenosti s externými formami štúdia,
dostatočné kapacity pre celoživotné vzdelávanie
úspešné umiestnenie absolventov v praxi,
existencia kvalifikačne silných pracovísk,
dlhoročná úspešná pedagogická prax významnej väčšiny
vysokoškolských učiteľov,
dostatočná ponuka ubytovacích a stravovacích kapacít
s primeraným štandardom pre študentov,
skúsenosti s podnikateľskou činnosťou,
špičková počítačová vybavenosť pracovísk a
bezproblémový prístup k Internetu,
aktivity študentov v oblasti vedy, umenia a športu
nadštandardná kvalifikačná štruktúra akademických
zamestnancov školy,
významné zastúpenie špičkových zahraničných
profesorov a docentov.

Príležitosti
zvyšujúci sa záujem o štúdium na BVŠP
dopyt po vzdelaní a vzdelanej pracovnej
sile na trhu práce
možnosti umiestnenia absolventov školy na
európskom trhu práce
rozvoj a budovanie nadnárodných
výskumných sietí
podpora vedecko-výskumných aktivít
financovaním z grantov SR a EÚ
podpora mobilít študentov a učiteľov z
programov EU
možnosť čerpať finančné prostriedky
v rámci operačných programov NSRR
geografická poloha BVŠP v strede
Slovenska a Európy
možnosti spolupráce s rôznorodými
partnermi v regióne
relatívne vysoký sociálny status
obyvateľov regiónu lokalizácie školy

Slabé stránky
nesúlad medzi nadštandardnou kvalifikačnou štruktúrou
akademických zamestnancov a počtami publikácií
v karentovaných periodikách,
slabšia jazyková spôsobilosť časti zamestnancov
rezervy vo využívaní vedeckého potenciálu v oblasti
medzinárodného rozmeru výskumu a vývoja
nedostatočná kooperácia a integrácia fakúlt a pracovísk
univerzity
nedokončená systémová integrácia informačných
systémov

Ohrozenia
nezískanie statusu univerzity
silná konkurencia na trhu formálneho aj
neformálneho vzdelávania
pokles populácie 18-ročných o 13 000
(16,7%) do roku 2013
neistá legislatíva súkromných vysokých
škôl
absentujúce financovanie súkromných
vysokých škôl zo strany štátu
pretrvávajúca diskriminácia vo finančnej
podpore interného doktorandského štúdia
súkromných vysokých škôl,
príliš časté vylučovanie súkromných
vysokých škôl z oprávnených žiadateľov
o granty na výskumné projekty.

Uvedená analýza SWOT tvorí jedno z východísk pre formulovanie dlhodobého zámeru
BVŠP na roky 2007 až 2013. Zámer sa orientuje na využitie silných stránok BVŠP vo vzťahu
k využitiu príležitostí, resp. na elimináciu slabých stránok BVŠP a rizík.
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1.3 Návrh odporúčaní na zlepšenie práce
Akreditačná komisia navrhuje realizovať nasledujúce opatrenia na zlepšenie práce na BVŠP:
1. Pokračovať v nastúpenom trende stabilizovania počtu študijných programov s potrebnou
flexibilnou mierou inovácie (reakcia na potreby trhu) s cieľom sústrediť sa
na efektívnejšie využitie existujúceho vedeckovýskumného a pedagogického potenciálu
univerzity.
2. Znížiť počet študentov pripadajúcich na jedného učiteľa (vedeckého pracovníka) a to
najmä zlepšením kvalifikačnej štruktúry na univerzite.
3. Rozširovať materiálne, prístrojové a technické zabezpečenie pre pedagogický proces a
experimentálny výskum na fakultách, najmä však na FM a FI a oceňuje zámer BVŠP
investovať významne do zlepšenia poskytovaných služieb Univerzitnou knižnicou BVŠP.
4. Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti ma BVŠP má sťaženú pozíciu ako súkromná
vysoká škola pri získavaní veľkých výskumných grantov (pozri časť 1.1. Ohrozenia),
odporúča sa sústrediť na získanie a realizáciu významných výskumných grantových
projektov vo vybraných strategických oblastiach výskumu jej fakúlt.
5. V oblasti zahraničnej spolupráce zamerať pozornosť na riešenie spoločných výskumných
projektov a dlhodobé výmenné pobyty učiteľov a vedeckých pracovníkov, na čo sú na
BVŠP predpoklady.
6. Zlepšiť kvalifikačnú štruktúru akademických zamestnancov školy.
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VYJADRENIE AKREDITAČNEJ KOMISIE O SPÔSOBILOSTI BRATISLAVSKEJ VYSOKEJ
ŠKOLY PRÁVA V BRATISLAVE USKUTOČŇOVAŤ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY, PRE
KTORÉ POŽIADALA O AKREDITÁCIU

Návrhy vyjadrení o spôsobilosti BVŠP a jej fakúlt uskutočňovať študijné programy, pre ktoré
požiadala o akreditáciu sú uvedené v prílohe k uzneseniu 47.12.2.
Prehľad žiadosti o akreditáciu študijných programov:
Fakulta práva BVŠP
• právo - Bc.
• právo - Mgr.
• teória a dejiny štátu a práva - PhD.
• medzinárodné právo - PhD.
• trestné právo - PhD.
• občianske právo - PhD.
Fakulta ekonómie a podnikania BVŠP
• ekonomika a manažment podnikania - Bc.
• ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - Ing.
• ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - PhD.
Fakulta masmédií BVŠP
• mediálna komunikácia - Bc.
• masmediálna komunikácia - Mgr.
• marketingová komunikácia - Mgr.
• masmediálne štúdiá – PhD.
Fakulta informatiky BVŠP
aplikovaná informatika – Bc.
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VYJADRENIE AKREDITAČNEJ KOMISIE O SPÔSOBILOSTI BRATISLAVSKEJ VYSOKEJ
ŠKOLY PRÁVA V BRATISLAVE USKUTOČŇOVAŤ HABILITAČNÉ KONANIA
A KONANIA NA VYMENÚVANIE ZA PROFESOROV, PRE KTORÉ POŽIADALA O
AKREDITÁCIU

Návrhy vyjadrení o spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konania a konania na
vymenúvanie za profesorov, pre ktoré BVŠP požiadala o akreditáciu sú uvedené v prílohe k
uzneseniu 47.12.3.
Fakulta práva BVŠP v troch študijných odboroch:
3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
3.4.7. trestné právo
3.4.8. medzinárodné právo
Fakulta ekonómie a podnikania BVŠP v jednom študijnom odbore
3.3.18. medzinárodné podnikanie

Postup pri habilitačnom konaní a vymenúvacom konaní sa riadi Kritériami na habilitačné a
vymenúvacie konanie na BVŠP uvedené v prílohe 3.
Akreditačná komisia konštatuje, že kritériá na habilitačné konania a vymenúvacie konanie sú
v súlade s platnými kritériami pre Akreditačnú komisiu v rámci posudzovania tejto činnosti.
na BVŠP a navrhnutý habilitačný a inauguračný proces je primerane náročný, ktorý nebolo
možné vyhodnotiť vzhľadom na to, že BVŠP nemala doteraz priznané práva uskutočňovať
habilitačné konanie a vymenúvacie konania

Nové štyri žiadosti o priznanie práv vo vyššie uvedených študijných odboroch Akreditačná
komisia posúdila a vzhľadom na znakové hodnotenie výsledkov v oblasti výskumu 7 Právo
a medzinárodné právo AK konštatuje, že nie je možné odporúčať priznať právo na konanie
habilitačných konaní a vymenúvacích konaní ani v jednom zo študijných odborov na FP
BVŠP.
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4

HODNOTENIE VÝSKUMNEJ, VÝVOJOVEJ, UMELECKEJ A ĎALŠEJ TVORIVEJ
ČINNOSTI BRATISLAVSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY PRÁVA V BRATISLAVE

4.1 Hodnotenie výskumu
Akreditačná komisia hodnotila výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú
činnosť BVŠP (ďalej len „výskum“) za hodnotené obdobie rokov 2004 -2008. AK
postupovala v súlade s
•

kritériami na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej
tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy, schválený
MŠ SR 28. februára 2006 (v skratke „kritéria na hodnotenie výskumu“),

•

Podrobnými pravidlami hodnotenia schválenými Akreditačnou komisiou na 29.
zasadnutí Akreditačnej komisie 27. 10. 2006 v znení ich ďalších zmien a doplnení
pričom hodnotila.

a) výstupy tvorivej činnosti (ďalej „atribút výstupov)
b) prostredie pre tvorivú činnosť (ďalej tiež „atribút prostredia“)
c) ocenenie výsledkov tvorivej činnosti (ďalej tiež „atribút ocenenia“)
iba na Fakulta práva BVŠP v oblasti výskumu č. 7 Právo a medzinárodné vzťahy
Ostatné fakulty – Fakulta ekonómie a podnikania BVPŠ, Fakulta masmédií BVŠP,
Fakulta informatiky BVPŠ nespĺňajú z kritérií na hodnotenie výskumu podmienku
jestvovanie minimálne štyroch kalendárnych rokov. .
V súlade kritériami na hodnotenie výskumu pri hodnotení
• atribútu výstupov (váha 55%) FP BVŠP zobrala do úvahy 50 prepočítaných výstupov,
patriacich do hodnotenej oblasti, spĺňajúcich nasledovné kritériá:
a) dátum zverejnenia výstupu spadal do hodnoteného obdobia rokov 2004-2008
b) autorom výstupu alebo jedným z autorov výstupu bol akademický zamestnanec, ktorý
pôsobil v čase zverejnenia výstupu na vysokej škole
c) ak išlo o výstup viacerých autorov započítala sa z neho len časť patriaca autorom
spĺňajúcemu podmienky uvedené v písmene b)
Pre každý predkladaný výstup bolo poskytnuté dostatočné množstvo informácií. Osobitný
dôraz sa kládol na kontrolu medzinárodných ohlasov, ako aj na domáce ohlasy uverejnených
buď v časopisoch, ako aj v odborných publikáciách.
Pri zaraďovaní do jednotlivých kategórií použila kritériá:
a) kategória A – špičková medzinárodná kvalita
b) kategória B – medzinárodne uznávaná kvalita
c) kategória C – národne uznávaná kvalita
d) kategória D – ostatné
• atribútu prostredia (váha 30 %) zobrala do úvahy tieto štyri komponenty
a) rozsah a výsledky doterajšieho doktorandského štúdia (váha 1/3)
b) objem finančných prostriedkov (grantov) získaných na projekty riešené na BVŠP
v hodnotenej oblasti v hodnotenom období (váha 1/3)
c) kvalita výskumnej infraštruktúry (prístrojové vybavenie, knižnice, počítačové
vybavenie – váha 1/6)
d) ostatné aspekty charakterizujúce prostredie, v ktorom sa realizuje výskum (váha 1/6)
AK na zaradenie atribútu prostredia do jednotlivých kategórií použila tieto kritériá:
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e) kategória A – špičková kvalita v rámci Slovenska
f) kategória B – nadpriemerná kvalita v rámci Slovenska
g) kategória C – priemerná kvalita v rámci Slovenska
h) kategória D – podpriemerná kvalita v rámci Slovenska
• atribútu ocenenia (váha 15%) zobrala do úvahy
a) Vedecké výkony na medzinárodnej úrovni
b) Členstvo v národných a medzinárodných komisiách
c) Členstvo v medzinárodných a národných porotách
d) Ocenenia na medzinárodných a národných fórach
e) Ocenenia a vyznamenania získané akademickými zamestnancami a ich študentmi
Na účely hodnotenia atribútu ocenenia predložila BVŠP 30 výsledkov podľa odseku 1.
v hodnotenej oblasti získaných akademickom zamestnancami a ich študentmi.
4.1 Hodnotenie výskumu na FP BVŠP v oblasti výskumu 7 Právo a medzinárodné
vzťahy
Atribút výstupov
Charakteristika výstupov

Výstupy za roky
2004 - 2006
2007 – 2008

Počet výstupov kategórie A so 100 %-ňou účasťou akademických
zamestnancov
Prepočítaný počet výstupov kategórie A s nižšou ako 100 %-ňou
účasťou akademických zamestnancov
Prepočítaný počet výstupov kategórie A
Počet výstupov kategórie B so 100 %-nou účasťou akademických
zamestnancov
Prepočítaný počet výstupov kategórie B s nižšou ako 100 %-nou
účasťou akademických zamestnancov
Prepočítaný počet výstupov kategórie B
Počet výstupov kategórie C so 100 %-nou účasťou akademických
zamestnancov
Prepočítaný počet výstupov kategórie C
Počet výstupov kategórie D so 100 %-nou účasťou akademických
zamestnancov
Prepočítaný počet výstupov kategórie D

SPOLU:

Spolu

0

2

2

0

0

2

0

2

2

6

7

13

0

0

13

6

7

13

8

7

15

8

7

15

10

10

20

10

10

20

24

26

50

Prepočet: A = 4 % , B = 26 %, C =30%, D = 40%.
Profil kvality: (5; 25;30 ;40)
Hodnotenie atribútu výstupov: (5 x 4) + (25 x 3) + (30 x 2) + (40 x 1) =195/100= 1,95
v znakovom vyjadrení „C“.
Atribút prostredia
a) rozsah a výsledky doktorandského štúdia
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1) Počet a percento školiteľov, ktorí mali v jednotlivých rokoch hodnoteného obdobia (2004 – 2008) minimálne
jedného doktoranda
Rok
Počet školiteľov
Počet školiteľov s
% školiteľov
Kategória
doktorandom
s doktorandom
hodnotenia
2004
2005
16
14
87,5
A
2006
16
14
87,5
A
2007
18
16
88, 9
A
2008
Spolu
87,96%
Zaradenie: kategória A (aspoň 20 % školiteľov má jedného doktoranda)
2) Počet a percento ukončených doktorandov z celkového počtu prijatých za rok (2002-2007)

Na FP BVŠP doteraz neukončil žiaden absolvent doktorandského štúdia v štandardnej dĺžke
štúdia
Zaradenie: D (aspoň 20 % ukončených doktorandov v štandardnej dĺžke štúdia)
3) Počet a percento účasti doktorandov na riešení projektov
Rok Celkový počet Počet
Percento Počet
denných
doktorandov
na riešení doktorandov
doktorandov
na riešení
zahr.
na riešení
zahr.
projektov projektov
projektov
VEGA
2006
4
0
2007
7
1
2008
15
3
Zaradenie: kategória D

Percento Kategória
na riešení
projekto
v VEGA
D
D
D

4) Podiel doktorandov na publikačnej činnosti v hodnotenom období 2006-2008
Publikácia
Počet doktorandov v internej forme % podiel kategória
doktorandského štúdia
s publikáciou v rokoch 2006 – 2008
V kategórii výstupov A
2
15
13,3
V kategórii výstupov B
1
15
6,7
V kategórii výstupov C
6
15
40
V kategórii výstupov D
4
15
26,7
Spolu doktorandov s publikáciou
Zaradenie: kategória C (doktorandi publikujú v zborníkoch z domácich konferencií)

Hodnotenie rozsahu doktorandského štúdia: A, D,D, C = 8:4=2, v znakovom hodnotení „C“
b) objem finančných prostriedkov (grantov)
1) podiel zahraničných grantov z celkového počtu grantov
Celkový počet grantov 4, z toho v zahraničí 0, čo predstavuje 0 %
Zaradenie: kategória D (podiel zahraničných grantov 0 % )
2) Finančné prostriedky (v tis. Sk) získané na výskumné projekty – domáce
a zahraničné granty riešené v rokoch 2007 – 2008
Rok
Počet grantov
FP
FP/1 TP
kategória
Spolu
domáce zahraničné
2
0
1046 100,2007
2
0
877 500,2008
Spolu
1 926 600,- 45 000,A
Zaradenie: kategória A získané finančné prostriedky (FP) na 1 tvorivého pracovníka (TP) 45 000.- Sk)
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Rozsah a výsledky doktorandského štúdia v oblasti výskumu 7 Právo a medzinárodné
vzťahy - hodnotíme kategóriou C
Objem finančných prostriedkov (grantov) v oblasti výskumu 7 Právo a medzinárodné
vzťahy hodnotíme kategóriou B
Kvalitu výskumnej infraštruktúry v oblasti výskumu č. 7 Právo a medzinárodné vzťahy
hodnotíme kategóriou A
Kvalitu ostatných aspektov charakterizujúcich prostredie výskumu v oblasti výskumu č. 7
Právo a medzinárodné vzťahy hodnotíme kategóriou A
Profil kvality pre atribút kvality je (30; 35; 35; 0)
Hodnotenie atribútu kvality prostredia je (30x4)+(35x3)+(35x2)+(0x1)= 295/100= 2,95
v znakovom vyjadrení B
Atribút ocenenia
Výsledky hodnotenia atribútu ocenenia v oblasti výskumu
Kategória
Výstupy za roky
Výstupy za roky
2004 – 2005
2006 – 2008

Spolu

Percento

A
5
22
27
B
0
3
3
Spolu
5
25
30
Profil kvality pre atribút ocenenia (90; 10; 0; 0)
Hodnotenie atribútu ocenenia je (90x4)+(10x3)+(0x2)+(0x1)= 390/100= 3,90
vyjadrení A-.

90
10
100
v znakovom

Celkový profil oblasti výskumu č. 7 Právo a medzinárodné vzťahy
Atribút

Váha
atribútu

Výstupy
55 %
výskumu
Hodnotenie I. atribútu
Prostredie pre
výskum
30%

Hodnotenie II. atribútu
Ocenenie
15 %
výskumu

Kritérium
Kvalita výstupov

Váha
kritéria
1

Hodnotenie
C
C (1,95)

Rozsah a výsledky doktorandského
štúdia
Objem finančných prostriedkov
(grantov)
Kvalita výskumnej infraštruktúry
Ostatné aspekty
Kvalita ocenení výskumu

1/3

C

1/3

B

1/6
1/6

A
A
B (2,95)

1

A-

Hodnotenie III. atribútu
Celkové hodnotenie

A (3,90)
B - (2,55)

Záverečné hodnotenie je výsledkom váženého aritmetického priemeru vyčísliteľných
hodnotení jednotlivých atribútov
1. krok 0,55 *(5;25;30;40) + 0,3*(30;35;35;0) + 0,15*(90;10;0;0) = (25,25;25,75;27; 22)
2. krok = Pk= (25,25; 51; 78;100)
3. krok = Pkz = (25;50;80;100)
4. krok = Pkz : Pk= (25; 50-25; 80-50;100-80)= (25; 25;30;20)
25*4+25*3+30*2+20+1=100+75+60+20=255/100=2,55
v znakovom vyjadrení „B-“ s profilom (25;25; 30;20).
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5

VYJADRENIE AKREDITAČNEJ KOMISIE O ZAČLENENÍ BRATISLAVSKEJ VYSOKEJ
ŠKOLY PRÁVA V BRATISLAVE PODĽA § 2 ODS. 13 ZÁKONA O VYSOKÝCH
ŠKOLÁCH

Vzhľadom na skutočnosť, že BVŠP nemá absolventov doktorandského štúdia a nespĺňa
kritérium KZU-3 platných kritérií na začleňovanie v prílohe 1 Akreditačná komisia pri
začleňovaní BVŠP postupovala v súlade s kritériami na začlenenia vysokej školy platnými
od 1. januára 2008, ktoré boli vydané rozhodnutím ministra školstva č. CD-200716256/50355-5:071 12. 12. 2007 v súlade s § 82 ods. 7 zákona o vysokých školách. Na
uvedenú vysokú školu uplatnila kritéria prílohy 2 vyššie citovaných kritérií - na začleňovanie
vysokej školy, ktoré nie sú začlenené ani medzi univerzitné vysoké školy ani odborné vysoké
školy.

5.1 Výsledky BVŠP v oblasti výskumu
Kritérium KZV-1
Výsledky hodnotenia úrovne výskumnej činnosti BVŠP
Najmenej 60 % fakúlt vysokej školy dosahuje v nadpolovičnej väčšine oblasti výskumu
zodpovedajúcich uskutočňovaným študijným programom druhého a/alebo tretieho stupňa
celkové hodnotenie výskumu podľa § 84 ods. 4 písm. d) zákona najmenej C+.
Fakulta vysokej školy
Fakulta práva (FP BVŠ)

Oblasť výskumu
7 Právo a medzinárodné vzťahy

Hodnotenie
B-

Keďže na BVŠP sa hodnotila jedna fakulta v jednej oblasti výskumu, Akreditačná komisia
konštatuje, že kritérium KZV-1 spĺňa.

Bratislavská vysoká škola práva v Bratislave spĺňa kritérium KZV-1
Kritérium KZV- 2
Objem financií za výskumné granty, projekty, na evidovaný prepočítaný počet docentov,
profesorov a tvorivých výskumných pracovníkov
Objeme financií za hodnotené obdobie predelený súčtom prepočítaného evidenčného počtu
profesorov, docentov a tvorivých výskumných pracovníkov za jednotlivé kalendárne roky
hodnoteného obdobia je najmenej 40 000 Sk. V prípade súkromných vysokých škôl, čo je
prípad BVŠP, ak jej neboli poskytnuté finančné prostriedky na schválený projekt v rámci
grantových schém KEGA a VEGA, zohľadňuje sa namiesto príjmov z týchto grantových
schém suma finančných prostriedkov vynaložených súkromnou vysokou školou na riešenie
schválených projektov v príslušnom roku.
Rok

Objem
financií v Sk

2005
2006
2007
2008
Spolu

750 000
1 545 954
2 542 500
2 840 000
7 678 454

Profesori

Docenti

14,19
25,99
30,17
31,98

4,33
10,30
13,38
18,95

Tvoriví
VP
0
0
0
0

Spolu
prof.+doc. + VP

Podiel
OF/Spolu v SK

18,52
36,29
43,07
47,62

40 500
42 600
60 100
60 200
203 400
15

Počet profesorov a docentov je evidenčný prepočítaný počet funkčných miest profesorov k 31. 10. daného roka.

BVŠP pôsobí kratšiu dobu než bolo reálne možné vypracovať projekty a získať grantové
podpory porovnateľné s požadovaným kritériom. Navyše BVŠP bola ako súkromná vysoká
škola vylúčená z oprávnených žiadateľov o granty. Z uvedeného dôvodu sa berú do úvahy
iba roky, v ktorých reálne mohla BVŠP už čerpať, resp. poskytovať na výskum finančné
prostriedky, t.j. až od roku 2005..

Bratislavská vysoká škola práva v Bratislave spĺňa kritérium KZV-2
5.2 Podmienky BVŠP pri uskutočňovaní študijných programov prvého
a druhého stupňa a ich personálnom zabezpečení
Kritérium KZV-3
Počet študentov v študijných programoch prvého a druhého stupňa na prepočítaný evidenčný
počet vysokoškolských učiteľov
Počet študentov v študijných programoch prvého a druhého stupňa k 31. októbru príslušného
akademického roka na prepočítaný evidenčný počet vysokoškolských učiteľov v kalendárnom
roku, v ktorom sa tento akademický roka začal, je v jednotlivých rokoch hodnoteného
obdobia najviac 25. Študenti v externej forme štúdia sa zohľadnia v celkovom počte študentov
s váhou 0,3.
Študenti

2005

449

0

449

590

0

2006

719

0

719

896

50

2007

956

158

1 114

1 182

2008

1 120

406

1 526

1 396

78

23

68

590

177

626

946

284 1 003

427

1 609 483 1 597

740

2 136 641 2 167

SPOLU

0

Prof.

78

Doc.

2. stupeň

45

PhD.

1. stupeň

0

Študenti/
učitelia

bez PhD.

Spolu

45

Prepočet

2. stupeň

2004

Spolu

Rok

SPOLU

Vysokoškolskí učitelia

Externí

1. stupeň

Denní

0,5

0,25

0,33

2,06

3,14

21,66

6,8

1,2

4,33

14,19

26,52

23,60

11,3

2,33

10,3

25,99

49,92

20,09

18,3

3,33

13,38

30,17

65,13

24,52

27

9,24

18,95

31,98

87,18

24,86

Bratislavská vysoká škola práva v Bratislave spĺňa kritérium KZV-3
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Záver
Akreditačná komisia na základe hodnotenia plnenia Kritérií vydaných rozhodnutím
Ministerstva školstva SR dňa 12. 12. 2007 a platných od 1. 1. 2008, príloha č. 2 pre
začlenenie vysokej školy medzi vysoké školy, ktoré nie sú začlenené medzi univerzitné
vysoké školy ani medzi odborné vysoké školy konštatuje, že Bratislavská vysoká škola práva
spĺňa kritériá KZV-1, KZV-2 a KZV-3 vo všetkých rokoch hodnoteného obdobia.

Na základe vyhodnotia plnenia kritérií a v súlade s § 2 ods. 13 zákona
o vysokých školách Akreditačná komisia navrhuje
začleniť
Bratislavskú vysokú školu práva v Bratislave
medzi vysoké školy, ktoré nie sú začlenené medzi univerzitné vysoké školy
a ani medzi odborné vysoké školy.
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