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VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI 
EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE ZA ROK 2006 

Výročná správa o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len EU) za rok 2006 je vypracovaná 
v zmysle § 20 ods. 1 písm. b) a ods. 2 zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len zákon o VŠ). Správa obsahuje prehľad činností vykonávaných v roku 2006 
súvisiacich s plnením poslania EU a jej dlhodobého zámeru, výsledky hodnotení úrovne vo vzdelávacej 
a vedeckovýskumnej činnosti, zmeny vnútorných predpisov a zmeny v orgánoch EU, ktoré nastali v roku 
2006. 

ÚVOD 
Činnosť EU v roku 2006 vychádzala z Dlhodobého zámeru rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave vo 
funkčnom období 2003 – 2007 s výhľadom do roku 2010, zo zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ, zákona 
č. 132/2002 Z. z. o vede a technike a zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení ne-
skorších predpisov. V dlhodobom zámere EU boli vytýčené nasledujúce syntetické ciele: 

• Zvýšiť kvalitu a účinnosť výchovno-vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti EU. 

• Posilniť medzinárodné postavenie EU v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie. 

• Dosiahnuť status „výskumná univerzita“ v sústave vysokoškolských vzdelávacích inštitúcii SR. 
 
Uvedené ciele boli rozpracované v pláne hlavných úloh vedenia EU na rok 2006, v ktorom boli vytýčené tieto 
priority: 

 1. Implementácia postulátov Bolonskej deklarácie do vnútroškolských noriem. 

 2. Tvorba a rozvoj študijných programov podľa Sústavy študijných odborov vysokoškolského vzdelávania 
SR pre bakalársky, inžiniersky a doktorandský stupeň vzdelávania. 

 3. Konštituovanie nových študijných odborov a študijných programov v súlade s  vývojom ekonomickej 
vedy a požiadavkami hospodárskej praxe. 

 4. Zavádzanie a rozvíjanie nových foriem štúdia, ako je dištančné štúdium, e-learning a pod. 

 5. Rozširovanie medzinárodných kontaktov s univerzitami, vedeckovýskumnými pracoviskami, resp. význam-
nými inštitúciami vo všetkých geopolitických oblastiach sveta, s krajinami EÚ, obnovenie a skvalitňovanie 
kontaktov s univerzitami v strednej a východnej Európe (V4, Rusko, pobaltské krajiny) s USA, s krajinami 
Latinskej Ameriky, s Čínou, Japonskom atď. 

 6. Integrácia pracoviska Register študentov s fakultnými IS on-line. 

 7. Sprístupnenie informačných technológií a internetových aplikácií v 24-hodinovom režime v internátoch 
a vo vyhradených priestoroch EU. 

 8. Novelizácia vnútorných predpisov EU v  súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 9. Dôsledná realizácia opatrení na hospodárne a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov univerzity. 

 10. Sledovanie dodržiavania ustanovenia zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. 

 11. Systémovo regulovať personálnou a mzdovou politikou v zmysle platných predpisov kvalifikačnú a ve-
kovú štruktúru učiteľov, vedeckovýskumných zamestnancov a ostatných zamestnancov univerzity. 
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ZLOŽENIE ORGÁNOV EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

VEDENIE EU 

prof. Ing. Vojtech Kollár, CSc. rektor 
prof. Ing. Karol Zalai, CSc. 1. prorektor, prorektor pre rozvoj 
prof. Ing. Kajetana Hontyová, CSc. prorektorka pre vzdelávanie 
doc. Ing. Marián Goga, CSc. prorektor pre vedu a doktorandské štúdium 
doc. Ing. Gizela Lénártová, CSc. prorektorka pre zahraničné vzťahy 
doc. Ing. Peter Závodný, CSc. prorektor pre informatizáciu a styk s verejnosťou 
Ing. Mária Dziurová kvestorka 

KOLÉGIUM REKTORA EU 

prof. Ing. Vojtech Kollár, CSc. rektor 
prof. Ing. Karol Zalai, CSc. prorektor 
prof. Ing. Kajetana Hontyová, CSc. prorektorka 
doc. Ing. Marián Goga, CSc. prorektor 
doc. Ing. Gizela Lénártová, CSc. prorektorka 
doc. Ing. Peter Závodný, CSc. prorektor 
prof. Ing. Rudolf Sivák, CSc. dekan Národohospodárskej fakulty EU (NHF EU) 
doc. Ing. Ferdinand Daňo, CSc. dekan Obchodnej fakulty EU (OF EU) 
prof. Ing. Stojan Russev, CSc. dekan Fakulty hospodárskej informatiky EU (FHI EU) 
doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc. dekan Fakulty podnikového manažmentu EU (FPM EU) 
prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. dekanka Fakulty medzinárodných vzťahov EU (FMV EU) 
doc. Ing. Štefan Čarnický, CSc. dekan Podnikovohospodárskej fakulty EU so sídlom v Košiciach (PHF EU) 
Ing. Mária Dziurová kvestorka 
prof. Ing. Michal Fendek, PhD. predseda Akademického senátu EU 
Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD. predsedníčka Rady ZO OZ PšaV (do 07. 11. 2006) 
Ing. Peter Trúchly predseda Rady ZO OZ PšaV (od 07.11.2006) 
Pavel Gežík zástupca Študentského parlamentu EU 

DEKANI FAKÚLT EU 

prof. Ing. Rudolf Sivák, CSc. NHF EU 
doc. Ing. Ferdinand Daňo, CSc. OF EU 
prof. Ing. Stojan Russev, CSc. FHI EU 
doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc. FPM EU 
prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. FMV EU 
doc. Ing. Štefan Čarnický, CSc. PHF EU so sídlom v Košiciach 

AKADEMICKÝ SENÁT EU (AS EU) 

predseda: prof. Ing. Michal Fendek, PhD. (do júna 2006) 
 Ing. Michal Borodovčák, CSc. (od júna 2006) 
tajomníčka: Ing. Monika Štefíková 

ZAMESTNANECKÁ ČASŤ AS EU 
doc. Ing. Eva Rievajová, CSc., Ing. Michal Borodovčák, CSc., doc. Ing. Vladimír Mikulec, CSc., doc. JUDr. 
Mikuláš Sabo, CSc., prof. Ing. Peter Baláž, CSc., prof. Ing. Dagmar Lesáková, CSc., prof. RNDr. Ing. Franti-
šek Peller, CSc., doc. Ing. Eva Sodomová, CSc., prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc., doc. Ing. Eleonóra Fendeko-
vá, CSc., doc. Ing. Ľudmila Kalafutová, CSc., († 14. 06. 2006), (od 11. 10. 2006 Ing. Eduard Hyránek, PhD.), 
doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc., Ing. Jozef Gajdoš, Ing. Bohuslava Michalčová, PhD., prof. JUDr. Ľudovít 
Tóth, CSc., doc. PhDr. Milan Márton, CSc., PaedDr. Emília Vokálová, CSc., RNDr. Ladislav Györffy, (od 
11. 10. 2006 PhDr. Simona Hudecová), Mgr. Igor Partl, Ing. Anton Zdarílek 
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ŠTUDENTSKÁ ČASŤ AS EU 
František Hocman, Martina Kminiaková, Michaela Pažmová, Helena Pikorová, Kristína Mášková, Pavel Ge-
žík, Lenka Mackaničová, Michal Šinský, Marián Sinčák, Zuzana Semanová, Peter Reťkovský, Daniel Kuštek 

VEDECKÁ RADA EU 

predseda: prof. Ing. Vojtech Kollár, CSc., rektor EU 
tajomníčka: Ing. Andrea Blažová (do 30. 09. 2006) 
 Erika Záhradníková (od 01. 10. 2006) 
členovia: 
doc. Ing. Marián Goga, CSc., prof. Ing. Kajetana Hontyová, CSc., doc. Ing. Gizela Lénártová, CSc., prof. Ing. 
Karol Zalai, CSc., doc. Ing. Peter Závodný, CSc., prof. Ing. Rudolf Sivák, CSc., doc. Ing. Ferdinand Daňo, 
CSc., prof. Ing. Stojan Russev, CSc., doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc., prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc., 
doc. Ing. Štefan Čarnický, CSc., prof. Ing. Milan Buček, DrSc., doc. Ing. Vladimír Gonda, CSc., prof. Ing. Ján 
Lisý, CSc., prof. Ing. Pavol Vincúr, CSc., prof. Ing. Peter Baláž, CSc., doc. Ing. Gabriela Kristová, CSc., doc. 
Ing. Valéria Michalová, CSc., prof. Ing. Michal Fendek, PhD., prof. RNDr. Ing. František Peller, CSc., prof. 
Ing. Božena Soukupová, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc., prof. Ing. Jozef Kráľovič, CSc., Dr. 
h. c. prof. Ing. Juraj Stern, CSc., prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc., prof. Ing. Ján Korčmároš, CSc., Ing. Juraj 
Neufeld, CSc., doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc., dipl. Ing. Augustín Dubnička, CSc., Ing. Marián Jusko, 
CSc., prof. Ing. Jiří Kern, CSc., doc. Ing. Peter Mihók, CSc., prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, CSc., Ing. Peter 
Vačko, doc. Ing. Milan Šikula, DrSc., Ing. Elena Trenčianska, CSc., doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc., 
Mag. Regina Ovesný-Straka 

SPRÁVNA RADA EU 
predseda: Ing. Ivan Šramko, guvernér Národnej banky Slovenska 
podpredsedníčka: Ing. Jolana Petrášová, členka predstavenstva, Slovnaft, a. s. 
členovia: 
JUDr. Ján Roland Burger, predseda predstavenstva, Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bratislava, Ing. Peter 
Hrnek, CSc., riaditeľ Správy finančnej kontroly, RNDr. Peter Mach, predseda Štatistického úradu SR, doc. 
Ing. Peter Mihók, CSc., predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Ing. Richard Farkaš, CSc., 
KPMG Slovensko, Ing. Viktor Maťovčík, súkromný podnikateľ, Ing. Vladislav Šimka, vedúci Služobného úra-
du MV SR, Ing. Elena Trenčianska, CSc., TREINCO, spol. s r. o., Bratislava, Ing. Ladislav Rehák, predseda 
predstavenstva ORANGE Slovensko, a. s., Ing. Alexander Rozin, CSc., predseda predstavenstva a generál-
ny riaditeľ Incheba, a. s., prof. Ing. Michal Fendek, PhD., predseda AS EU v Bratislave, Pavol Gežík, pred-
seda Študentského parlamentu EU 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA EU V BRATISLAVE 
Ekonomická univerzita v Bratislave sa člení na: 
• fakulty, ktoré sa členia na katedry, resp. oddelenia 
• iné pedagogické, výskumné, vývojové, hospodársko-správne a informačné pracoviská, ktoré sa označujú 

termínom celouniverzitné pracoviská 
• rektorát 
• účelové zariadenia 

FAKULTY EU 

• Národohospodárska fakulta EU 
• Obchodná fakulta EU 
• Fakulta hospodárskej informatiky EU 
• Fakulta podnikového manažmentu EU 
• Fakulta medzinárodných vzťahov EU 
• Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach 



EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 
 

 8

CELOUNIVERZITNÉ PRACOVISKÁ EU 

• Ústav výpočtovej techniky EU (ÚVT EU) 
• Ústav jazykov EU (ÚJ EU) 
• Centrum ďalšieho vzdelávania EU (CĎV EU) 
• Slovenská ekonomická knižnica EU (SEK EU) 
• Vydavateľstvo EKONÓM EU (VE EU) 
• Centrum telesnej výchovy a športu EU (CTVaŠ) 
• Centrum protidrogových a poradenských služieb EU (CPaPS EU) 
• Ústav medzinárodných programov EU (ÚMP EU) 
• Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou (CKaVV) 
• Centrum na zabezpečenie a podporu kvality EU (CZaPK) 
• Archív EU 
• Redakcia časopisu Ekonomické rozhľady EU 

REKTORÁT EU 

Rektorát EU má tieto útvary: 
• sekretariát rektora 
• oddelenie pre personálne a sociálne otázky 
• pedagogické oddelenie 
• oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium 
• oddelenie pre zahraničné vzťahy 
• referát kontroly 
• referát civilnej ochrany 
• organizačný referát 
• právny referát 
• sekretariát kvestora 
• oddelenie pre plán a rozpočet 
• oddelenie ekonomiky práce a mzdovej učtárne 
• oddelenie finančnej učtárne 
• oddelenie prevádzky a investícií 
• oddelenie pre verejné obstarávanie 

ÚČELOVÉ ZARIADENIA EU 

• Centrum univerzitných služieb EU: 
• Študentský domov a jedálne Horský park 
• Študentské domovy v Petržalke 
• Študentský domov Ekonóm, Prístavná 1 
• Študentský domov Vlčie hrdlo 74 
• Ubytovacie zariadenie Pokrok – Horný Smokovec 
• Stravovacie a ubytovacie zariadenie Konventná 1 

• Účelové zariadenie – Vila Horský park 
• Folklórny súbor Ekonóm 

UNIVERZITNÉ INŠTITUCIONALIZOVANÉ AKTIVITY 

• Vysokoškolský klub Ekonóm 
• TJ Slávia Ekonóm 
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1. PREZENTÁCIA CELOUNIVERZITNÝCH VÝSLEDKOV 

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE 
V roku 2006 pokračovala Ekonomická univerzita v uplatňovaní zmien v systéme štúdia, ktoré vyplynuli zo 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Štúdium je organizované podľa kreditového systému ako trojstupňové – prvý stupeň predstavuje 
bakalárske štúdium so štandardnou dĺžkou 3 roky, druhý stupeň tvorí inžinierske štúdium so štandardnou 
dĺžkou 2 roky a tretí stupeň predstavuje doktorandské štúdium so štandardnou dĺžkou v dennej forme 3 roky 
a v externej forme 5 rokov. Všetky stupne štúdia sa uskutočňujú dennou i externou formou. 

Jednotlivé fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave realizujú štúdium aj podľa doterajších predpisov, a to 
v treťom, štvrtom a piatom ročníku dennej i externej formy. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť predstavuje dlhodobo jednu z hlavných činností fakúlt Ekonomickej univerzity 
a zameriava sa predovšetkým na tvorbu, rozvoj a sprostredkovanie poznatkov vo vybraných a perspektív-
nych študijných odboroch a študijných programoch, na modernizáciu vzdelávania, s cieľom zlepšiť kvalitu 
a efektívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom poznatkov vedeckého výskumu a prepojenia 
na hospodársku a spoločenskú prax z hľadiska odkazu tzv. znalostnej ekonomiky. 

Obsahové zameranie jednotlivých študijných programov Ekonomickej univerzity a jej fakúlt je v súlade 
s profilom týchto fakúlt, pričom vychádza z potrieb trhu práce, ako aj z rastu kvality pedagogického procesu 
a prispieva k rastu konkurencieschopnosti študentov Ekonomickej univerzity v rámci trhu vzdelávania nielen 
na Slovensku, ale aj v rámci európskeho a širšieho medzinárodného vzdelávacieho priestoru. 

V roku 2006 sa začalo vzdelávanie iba v akreditovaných študijných programoch 1. a 2. stupňa štúdia, a to 
nielen na jednotlivých fakultách v Bratislave, ale v prvom stupni štúdia aj na mimobratislavských pedagogic-
kých pracoviskách. Bakalárske štúdium na Ekonomickej univerzite je organizované aj na ďalších pedagogic-
kých strediskách, a to: v Nových Zámkoch dennou formou (obchodná fakulta) a externou formou v Púchove 
a Topoľčanoch (obchodná fakulta), v Púchove, Žarnovici, Leviciach a Senici (fakulta hospodárskej informati-
ky), v Michalovciach (Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach). 

V ponuke akreditovaných študijných programov je aj celouniverzitný medzinárodný bilaterálny študijný prog-
ram medzinárodný finančný manažment, ktorý je výrazom spolupráce s Univerzitou Martina Luthera v Halle-
Wittenbergu. Ide v ňom o úzke prepojenie študijných programov tejto univerzity a Ekonomickej univerzity 
v Bratislave. Absolventi tohto študijného programu získavajú dvojitý diplom Univerzity Martina Luthera 
v Halle-Wittenbergu a Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

V roku 2006 sa uskutočnila príprava akreditácie celouniverzitných študijných programov vyučovaných 
v cudzích jazykoch, a to študijného programu v anglickom jazyku medzinárodný manažment, ktorý bol 
úspešne akreditovaný a začne sa vyučovať v nasledujúcom akademickom roku. Študijný program vo fran-
cúzskom jazyku manažment predaja je v štádiu akreditácie a po jej úspešnom priebehu sa začne uskutoč-
ňovať tiež v nasledujúcom akademickom roku. V štádiu prípravy na akreditáciu je aj študijný program 
v španielskom jazyku interkultúrna komunikácia v medzinárodných ekonomických vzťahoch. Realizáciou 
týchto študijných programov sa Ekonomická univerzita posunie v smere internacionalizácie vzdelávania me-
dzi popredné európske univerzity. 

PRIJÍMACIE KONANIE 

Prijímanie uchádzačov na študijné programy Ekonomickej univerzity a jej fakúlt na akademický rok 
2006/2007 prebiehalo podľa zásad prijímacieho konania, ktoré schválil Akademický senát Ekonomickej uni-
verzity a akademické senáty jednotlivých fakúlt. Niektoré fakulty Ekonomickej univerzity prijímali vybraných 
uchádzačov o štúdium aj bez prijímacej skúšky, a to na základe splnenia podmienok stanovených príslušnou 
fakultou na prijatie bez prijímacej skúšky. Na fakulte medzinárodných vzťahov vykonali prijímacie skúšky 
všetci uchádzači o štúdium. 
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Klesajúci trend v počte uchádzačov o štúdium v študijných programoch jednotlivých fakúlt Ekonomickej uni-
verzity je ovplyvnený okrem iného aj klesajúcim demografickým vývojom počtu absolventov stredných škôl, 
zväčšujúcimi sa možnosťami štúdia na príbuzných fakultách ekonomického zamerania v SR a v zahraničí. 

Z 11 318 pozvaných uchádzačov o štúdium na 1. stupni štúdia sa na prijímacích skúškach v riadnom termí-
ne zúčastnilo 8 421 uchádzačov (79,42 % prihlásených uchádzačov). Prijatých bolo celkovo 6 477 uchádza-
čov (71,9 % zúčastnených uchádzačov), z toho 1 730 uchádzačov bolo prijatých bez prijímacích skúšok. 

Prijímacie skúšky na 1. stupeň štúdia sa konali na Ekonomickej univerzite jednotným spôsobom (písomne 
formou testov), a to z týchto predmetov: matematika, cudzí jazyk a základy ekonómie a ekonomiky. 

Na fakulte medzinárodných vzťahov sa prijímacie skúšky konali okrem uvedených predmetov aj z druhého 
cudzieho jazyka. Uchádzači o štúdium zo zahraničia boli povinní vykonať prijímaciu skúšku zo slovenského 
jazyka. 

V predmete cudzí jazyk mal uchádzač možnosť výberu z týchto cudzích jazykov: anglického, nemeckého, 
ruského, francúzskeho, španielskeho a talianskeho (na Podnikovohospodárskej fakulte EU so sídlom v Ko-
šiciach bez talianskeho jazyka). 

Prevažná väčšina uchádzačov vykonala prijímaciu skúšku z anglického jazyka (72,2 %) alebo nemeckého 
jazyka (21,7 %). Z francúzskeho jazyka vykonalo prijímaciu skúšku 0,81 % uchádzačov, ktorí sa zúčastnili na 
prijímacej skúške, z ruského jazyka 1,64 %, zo španielskeho jazyka 0,92 % a z talianskeho jazyka 0,3 % 
uchádzačov, ktorí sa zúčastnili na prijímacích skúškach. 
 

ÚSPEŠNOSŤ NA PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH NA AKADEMICKÝ ROK 2006/2007 PODĽA PREDMETOV (V %) TAB. Č. 1.1 

fakulta matematika cudzí jazyk základy ekonómie a ekonomiky 

NHF 43,8 67,2 69,8 

OF 44,7 70,5 66,7 

FHI 35,2 52,9 56,2 

FPM 46,5 67,5 68,1 

FMV 64,9 94,7 (93,2) 81,7 

PHF 45,0 62,1 67,8 

 
 

PREHĽAD POČTU AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV 1. A 2. STUPŇA ŠTÚDIA NA EKONOMICKEJ UNIVERZITE 
V BRATISLAVE TAB. Č. 1.2 

fakulta 1. stupeň 2. stupeň spolu 

NHF 6 10 16 

OF 2 5 7 

FHI 4 4 8 

FPM 2 7 9 

FMV 2 1 3 

PHF 2 1 3 

EU (ÚMP) 0 2 2 

EU spolu 18 30 48 
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PREHĽAD AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV 1. STUPŇA ŠTÚDIA (BC.) NA EKONOMICKEJ UNIVERZITE 
V BRATISLAVE, V KTORÝCH SA V AKADEMICKOM ROKU 2006/2007 ZAČALA VÝUČBA V 1. ROČNÍKU TAB. Č. 1.3 

fakulta študijný program miesto 

národné hospodárstvo 
ľudské zdroje v sociálno-ekonomickom rozvoji 
financie, bankovníctvo a investovanie 
poisťovníctvo 
verejná správa a regionálny rozvoj 

NHF 

učiteľstvo odborných ekonomických predmetov 

Bratislava 

podnikanie v obchode a cestovnom ruchu Bratislava, Nové Zámky, Púchov 
OF 

zahraničnoobchodné podnikanie Bratislava, Topoľčany 

hospodárska informatika 
manažérske rozhodovanie a informačné technológie 
účtovníctvo 

Bratislava 
FHI 

účtovníctvo a hospodárska informatika Bratislava, Levice, Púchov, Žarnovica, Senica 

ekonomika a manažment podniku  
FPM 

finančný manažment 
Bratislava 

FMV medzinárodné ekonomické vzťahy Bratislava 

ekonomika a manažment podniku Košice, Michalovce 
PHF 

obchodné podnikanie Košice 
 
Prijímacie konanie na 2. stupeň štúdia organizovali jednotlivé fakulty podľa zásad prijímacieho konania na 
2. stupeň štúdia, ktoré schválili akademické senáty fakúlt. V akademickom roku 2006/2007 sa otvárali iba 
akreditované študijné programy. 
 

PREHĽAD AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV 2. STUPŇA ŠTÚDIA (ING.) NA EKONOMICKEJ UNIVERZITE 
V BRATISLAVE, V KTORÝCH SA V AKADEMICKOM ROKU 2006/2007 ZAČALA VÝUČBA V 1. ROČNÍKU TAB. Č. 1.4 

fakulta študijný program miesto 

NHF bankovníctvo Bratislava 

marketingový manažment 
OF 

medzinárodný obchod 
Bratislava 

FPM všeobecný manažment Bratislava 

PHF finančné riadenie podniku Košice 

EU – ÚMP medzinárodný finančný manažment Bratislava, Halle 
 
Okrem uvedených študijných programov prebieha v akademickom roku výchovno-vzdelávací proces na jed-
notlivých fakultách Ekonomickej univerzity aj v študijných odboroch akreditovaných v roku 2001. Študenti 
týchto študijných odborov študujú v 3. – 5. ročníku štúdia. 

ŠTUDENTI A ABSOLVENTI EKONOMICKEJ UNIVERZITY 
Oproti roku 2005 vzrástol počet študentov v roku 2006 z 12 769 na 13 432, nárast predstavuje 663 študen-
tov, t. j. 5,2 %. Nárast bol spôsobený zvýšením počtu študentov 1. ročníka 1. aj 2. stupňa štúdia. 

Počet žien zapísaných na štúdium študijných programov a študijných odborov Ekonomickej univerzity pred-
stavoval v roku 2006   8 416, t. j. 62,6 % z celkového počtu študentov. 

Podiel externých študentov na celkovom počte študentov 1. a 2. stupňa štúdia každoročne klesá a v roku 
2006 predstavoval 25,7 %, čo predstavovalo oproti roku 2004 pokles o 13 %. Pokles podielu externých štu-
dentov bol spôsobený nárastom študentov denného štúdia. 
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POČET ŠTUDENTOV ZAPÍSANÝCH NA ŠTUDIJNÉ PROGRAMY A ŠTUDIJNÉ ODBORY PODĽA JEDNOTLIVÝCH FAKÚLT 
EKONOMICKEJ UNIVERZITY K 31. 10. 2006 TAB. Č. 1.5 
fakulta stupeň štúdia (druh) forma štúdia 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník spolu 

1. Bc. D 546 393 0 0  939 
1. Bc. E 188 120 0 0  308 
2. Ing. E 37 33 0 0  70 
Bc. E 0 0 70 0  70 
Ing. D 0 0 485 308 345 1138 
Ing. E 0 0 119 134 126 379 

NHF 

spolu  771 546 674 442 471 2904 
1. Bc. D 661 477    1138 
1. Bc. E 144 107    251 
2. Ing. D 25 23    48 
2. Ing. E 115 83    198 
Bc. D   42   42 
Bc. E   49   49 
Ing. D   425 334 329 1088 
Ing.  E   82 95 101 278 

OF 

spolu  945 690 598 429 430 3092 
1. Bc. D 639 292 366   1297 
1. Bc.  DDŠ 118     118 
1. Bc. E 154 168 167   489 
Ing. D    245 287 532 
Ing. DDŠ    32  32 
Ing. E    161 184 345 

FHI 

spolu  911 460 533 438 471 2813 
1. Bc. D 626 399    1025 
1. Bc. E 163 73    236 
2. Ing. E 41 40    81 
Bc. E   77   77 
Ing. D   302 267 295 864 
Ing.  E   69 73 91 233 

FPM 

spolu  830 512 448 340 386 2516 
1. Bc. D 207 127    334 
Ing. D   107 117 88 312 FMV 
spolu  207 127 107 117 88 646 
1. Bc. D 308 237    545 
1. Bc. E 75 103    178 
2. Ing. E 49     49 
Bc. E   68   68 
Ing. D   184 147 169 500 
Ing. E   25 35 28 88 

PHF 

spolu  432 340 277 182 197 1428 
2. Ing. D 17 16    33 ÚMP 
spolu  17 16    33 
1. Bc. D 2987 1925 366   5278 
1. Bc. E 724 571 167   1462 
1. Bc. DDŠ 118     118 
2. Ing. D 42 39    81 
2. Ing. E 242 156    398 
Bc. D   42   42 
Bc. E   264   264 
Ing. D   1503 1418 1513 4434 
Ing. DDŠ    32  32 
Ing. E   295 498 530 1323 

EU 
spolu 

spolu  4113 2691 2637 1948 2043 13432 
Poznámka: D – denná forma štúdia, E – externá forma štúdia, DDŠ – denná forma štúdia dištančnou metódou 
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PODIEL ŠTUDENTOV EXTERNÉHO ŠTÚDIA NA CELKOVOM POČTE ŠTUDENTOV PODĽA JEDNOTLIVÝCH FAKÚLT 
V ROKU 2006 TAB. Č. 1.6 

2004 2005 2006 
fakulta 

spolu externí % spolu externí % spolu externí % 
NHF 3084 1077 34,9 2878 888 30,9 2904 827 28,5 
OF 2991 1152 38,5 2946 906 30,8 3092 776 25,1 
FHI 2835 1624 57,3 2593 1003 38,7 2813 834 29,6 
FPM 2566 881 34,3 2395 443 18,5 2516 627 24,9 
FMV 446 0 0 519 0 0 646 0 0 
PHF 1283 370 28,8 1395 299 21,4 1428 383 26,8 
ÚMP 0 0 0 43 0 0 33 0 0 

EU 13205 5104 38,7 12769 3539 27,7 13432 3447 25,7 

 
Fakulty Ekonomickej univerzity venujú pravidelnú pozornosť zvyšovaniu kvalitatívnej úrovne štátnych skú-
šok, inovujú otázky a tézy štátnych skúšok tak, aby zodpovedali aktuálnym vedeckým poznatkom z daného 
študijného odboru. K zvýšeniu kvality štátnych skúšok prispieva aj účasť významných odborníkov z hospo-
dárskej praxe či zahraničných vysokých škôl v komisiách pre štátne skúšky. 

Absolventi Ekonomickej univerzity nachádzajú po ukončení štúdia uplatnenie v praxi. Výskyt nezamestna-
ných absolventov Ekonomickej univerzity je zväčša len krátkodobý. 
 

POČET ABSOLVENTOV PODĽA JEDNOTLIVÝCH FAKÚLT EKONOMICKEJ UNIVERZITY V ROKU 2006 TAB. Č. 1.7 

druh štúdia forma štúdia NHF OF FHI FPM FMV PHF ÚMP spolu 

Bc. D  42      42 
Bc. E 37 93 110 44  51  335 
Ing. D 375 296 286 280 52 195 17 1501 
Ing. E 177 202 173 143  54  749 

spolu  589 633 569 467 52 300 17 2627 

 

ŠTÚDIUM V CUDZÍCH JAZYKOCH 
Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa uskutočňuje výučba 49 predmetov v cudzích jazykoch. Vybrané 
predmety môžu absolvovať študenti EU v nemeckom jazyku v rámci čiastočne nemeckofónneho štúdia a vo 
francúzskom jazyku v rámci čiastočne frankofónneho štúdia. Niektoré z týchto predmetov ponúka Ekonomic-
ká univerzita zahraničným študentom, ktorí prichádzajú na študijný pobyt v rámci rôznych medzinárodných 
programov. 

EDIČNÝ PLÁN 
So zabezpečením kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu veľmi úzko súvisí aj pokrytie predmetov ak-
tuálnou študijnou literatúrou, v ktorej sú obsiahnuté najnovšie vedecké poznatky učiteľov jednotlivých kate-
dier. 

Pri zostavovaní edičného plánu na rok 2006 sa vychádzalo z platných študijných plánov jednotlivých fakúlt 
Ekonomickej univerzity, pričom v ňom boli zaradené najmä tituly potrebné na zabezpečenie povinných, po-
vinne voliteľných a výberových predmetov v rámci nových študijných programov 1. a 2. stupňa vysokoškol-
ského štúdia. 

Plnenie edičného plánu je stále neuspokojivé. Uvedený nedostatok bude potrebné v nasledujúcom období 
odstrániť tým, že učitelia vyvinú väčšie úsilie v tejto oblasti a vedúci katedier budú klásť zvýšený dôraz na 
jeho plnenie. 
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POČET TITULOV URČENÝCH NA VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES VYDANÝ VO VYDAVATEĽSTVE 
EKONÓM V ROKU 2006 TAB. Č. 1.8 

fakulta učebnice monografie učebné texty spolu 
NHF 4 3 14 21 
OF 6 6 11 23 
FHI 7 1 7 15 
FPM 5 3 13 21 
FMV   4 4 
PHF 1 3 5 9 
ÚJ   11 11 

ÚMP    0 
spolu 23 16 65 104 

OCEŇOVANIE TALENTOVANÝCH ŠTUDENTOV 
V roku 2006 fakulty EU v Bratislave oceňovali študentov za vynikajúce študijné výsledky, ako aj najlepšie 
diplomové práce. 

NÁRODOHOSPODÁRSKA FAKULTA 
• 34 študentov denného štúdia získalo diplom s vyznamenaním a Cenu Nadácie Národohospodár za vyni-

kajúce študijné výsledky, 
• 24 absolventov získalo Cenu Nadácie Národohospodár za mimoriadne tvorivý prístup pri vypracovaní 

diplomovej práce, 
• 2 študenti získali Cenu rektora EU, 
• 1 študent získal Cenu Nadácie Penta, 
• 1 študentka získal Cenu prof. Imricha Karvaša, 
• 1 študentka získala Cenu Tatra banky. 

OBCHODNÁ FAKULTA 
• 12 študentov získalo Cenu dekana Obchodnej fakulty EU za mimoriadne študijné výsledky a tvorivý prí-

stup pri vypracovaní diplomovej práce, 
• 12 študentov získalo Cenu Nadácie MERKUR za vynikajúce študijné výsledky, 
• 1 študentka získala Cenu rektora EU, 
• 1 študent získal Cenu Nadácie Penta, 
• Cena Grand prix Ľudovej banky za vynikajúce študijné výsledky – 1 študentka, 
• 3 študentom bola udelená Vontobelova cena za najlepšiu diplomovú prácu z oblasti medzinárodných 

finančných a peňažných vzťahov, bankovníctva a procesov súvisiacich s členstvom SR v Európskej únii, 
• 1 študentka získala Cenu predsedu COOP Jednota Slovensko za najlepšiu diplomovú prácu v oblasti 

obchodných a ostatných marketingových činností siete COOP Jednota Slovensko a ďalších obchodných 
sietí pôsobiacich na Slovensku, 

• 2 študentky získali Cenu Dexia banky. 

FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY 
• diplomové práce 20 študentov bolo zaradených do Zlatého fondu diplomových prác FHI. 

FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU 
• 15 študentov získalo Cenu dekana, 
• 1 študentka získala Cenu rektora EU, 
• 1 študentka získala Cenu za najlepšiu diplomovú prácu (ocenenie a. s. Slovnaft), 
• 3 študenti získali Cenu SPP za najlepšiu prácu v súťaži Nákladový controlling v podmienkach EÚ, 
• 1 študent získal Cenu Grand prix Ľudovej banky, 
• 1 študent získal Cenu prof. Imricha Karvaša, 
• 1 študent získal Cenu Dexia banky, 
• 1 študentka získala Cenu Tatra banky, 
• 2 študenti získali Cenu Študentská osobnosť SR. 
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PODNIKOVOHOSPODÁRSKA FAKULTA 
• 3 študenti získali prvé miesta na medzinárodnej konferencii ŠVOČ v Trenčíne, 
• 1 študentka získala Cenu literárneho fondu za najlepšiu prácu študentskej vedeckej konferencie, 
• 3 študentky získali Cenu dekana, 
• 8 študentov získalo Cenu Nadácie prof. Pázmána za najlepšiu diplomovú prácu, 
• 3 študenti získali Cenu Nadácie prof. Čolláka v Michalovciach za najlepšiu diplomovú prácu. 

MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIÁ 

Pri priznávaní motivačných štipendií postupovala Ekonomická univerzita podľa vyhlášky Ministerstva škol-
stva Slovenskej republiky č. 453/2005 o rozsahu a ďalších podrobnostiach o priznávaní motivačného štipen-
dia a podľa pravidiel priznania motivačného štipendia študentom Ekonomickej univerzity. 

V roku 2006 fakulty EU v Bratislave vyplatili prospechové štipendiá v sume 14 553 000,- Sk a mimoriadne 
štipendiá v sume 2 083 000,- Sk. 

 

PROSPECHOVÉ A MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIÁ VYPLATENÉ V ROKU 2006 PODĽA JEDNOTLIVÝCH FAKÚLT EU TAB. Č. 1.9 

prospechové štipendium mimoriadne štipendium 
fakulta 

počet vyplatená suma počet vyplatená suma 
NHF 401 3 325 000,- 65 385 000,- 
OF 460 3 448 000,- 113 370 000,- 
FHI 372 2 785 000,- 29 280 000,- 
FPM 390 2 925 000,- 47 280 000,- 
FMV 53 390 000,- 55 164 000,- 
PHF 218 1 635 000,- 34 280 000,- 
ÚMP 4 45 000,- 44 324 000,- 

spolu 1 898 14 553 000,- 387 2 083 000,- 

STAV UČITEĽOV NA EKONOMICKEJ UNIVERZITE V BRATISLAVE 

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú kvalifikovaní interní a externí učitelia. 
 

STAV UČITEĽOV NA EU V BRATISLAVE K 31. 10. 2006 TAB. Č. 1.10 

fakulta profesor docent odborný asistent asistent lektor spolu 

NHF 19 35 74 2  130 
OF 13 22 59   94 
FHI 12 19 67 14 1 113 
FPM 10 32 59 10  111 
FMV 6 3 20   29 
PHF 4 14 39   57 

ostatné rektorátne pracoviská (ÚJ, CTVŠ) 1 5 68 2 2 78 

EU spolu 65 130 386 28 3 612 

 
O kvalite poskytovaného vzdelávania svedčí záujem domácich a zahraničných firiem a inštitúcií o zamestná-
vanie  absolventov Ekonomickej univerzity. Pozitívne ohlasy sú aj zo zahraničných univerzít, kde pokračujú 
naši absolventi v štúdiu. 
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VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 

A. VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
Základný rámec napĺňania úloh na úseku vedeckovýskumnej činnosti v roku 2006 tvorili Hlavné smery 
a úlohy rozvoja vedy a výskumu na EU v Bratislave v období rokov 2004 – 2007 s výhľadom do roku 2010 
a Akčný plán vedy a výskumu na EU v Bratislave v rokoch 2005 – 2007, ktoré formulovali tri syntetické ciele: 
 
• všestranné zvýšenie kvality a účinnosti výchovno-vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti na EU, 

• ďalšie posilnenie medzinárodného postavenia EU v súvislosti so vstupom SR do Európskej únie, 

• dosiahnutie statusu „univerzitnej vysokej školy“ v sústave vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií v SR. 
 
Profilácia a smerovanie výskumných projektov na fakultách a celouniverzitných pracoviskách EU v Bratislave 
boli ovplyvnené aktuálnymi problémami spoločenskej a ekonomickej teórie a praxe, prioritami stanovenými 
v rámci jednotlivých grantových schém, väzbami na ekonomický výskum na zahraničných univerzitách 
a sledovaním súladu s obsahovým zameraním vzdelávacích programov. 
Za pozitívny jav v uplynulom roku považujeme presun ťažiska na riešenie projektov „vyššieho rádu“, t. j. pro-
jektov VEGA, KEGA, medzinárodných projektov, ako aj projektov ESF. 

1. VÝSKUMNÉ AKTIVITY A FINANČNÉ ZDROJE 
Celkové zameranie vedeckovýskumnej činnosti na Ekonomickej univerzite v Bratislave v roku 2006 odrážalo 
snahu obsiahnuť vedecky i výskumne celý rozsah ekonomickej problematiky, ktorá tvorí bázu študijných 
programov zvlášť 2. a 3. stupňa na jednotlivých fakultách univerzity. K realizácii tohto cieľa smerovali kon-
krétne vedeckovýskumné aktivity uskutočňované v rámci výskumných zámerov jednotlivých fakúlt a praco-
vísk a konkrétnych grantových projektov riešených na pracoviskách univerzity. 
V správach o vedeckovýskumnej činnosti, ktoré predložili fakulty a kompetentné celouniverzitné pracoviská 
EU v Bratislave, sa konštatuje, že výskum v roku 2006 bol orientovaný na tvorbu a rozširovanie nových ve-
deckých poznatkov, na podporu vzdelávania na báze najnovších vedeckých poznatkov a na prípravu kvalifi-
kovaných vedecko-pedagogických zamestnancov. Svedčia o tom výsledky obsiahnuté v správach z oponen-
tských konaní riešených výskumných projektov, dokumentácia z habilitačných a inauguračných konaní, pre-
hľady publikačnej činnosti a organizovanie mnohých vedeckých medzinárodných i domácich konferencií. 

ŠTRUKTÚRA VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV A ICH ZDROJE V ROKU 2006 
V roku 2006 sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave riešili nasledujúce kategórie medzinárodných a do-
mácich vedeckých a výskumných projektov. 
 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV RIEŠENÝCH V ROKU 2006 TAB. Č. 1.11 

kategória projektu rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 
Zahraničné granty (6. a 7. RP) 1 3 1 2 
Projekty ŠPVaV 1 2 2 – 
Projekty AV – – – 2 
Projekty VEGA 39 45 63 71 
Projekty KEGA 5 6 10 10 
Projekty hospodárskej praxe (spoločenské objednávky) – 5 9 6 
Projekty – bilaterálne (SR – ČR) 3 5 5 2 
Inštitucionálne projekty 99 55 27 16 
MVP iné (ESF, ... ) 12 11 11 28 
Projekty mladých pracovníkov do 35 rokov – 17 30 29 
Iné projekty* 1 1 5 22 

* Participácia na projektoch (6. RP a 7. RP, ESF a pod.) 



VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 

 17

Na financovanie výskumných projektov v roku 2006 získala Ekonomická univerzita tieto prostriedky: 
 

ZÍSKANÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA EU V BRATISLAVE TAB. Č. 1.12 
získané finančné prostriedky (v tis. Sk) 

2003 2004 2005 2006 kategória projektu 
BV KV BV KV BV KV BV KV 

Zahraničné granty (6. a 7. RP) 36,3 – 59,0 – 29,0 – 130,0 –
Projekty ŠPVaV – – 604,9 – 3085,0 – – –
Projekty AV – – – – – – 1 342,0 –
VEGA 1 169,0 552,0 3 139,0 606,0 4633,0 1 894,0 5 833,0 2 243,0
KEGA 207,0 – 314,0 – 861,0 224,0 971,0 170,0
Projekty hospodárskej praxe 
(štátne objednávky) 1 900,0 – 1 006,0 – 600,0 – 1 552,0 –

Projekty MVTS (SR – ČR) 71,0 – 144,0 – 144,0 – 72,0 –
MVP iné (ESF, ... ) – – 1 150,5 – 20 909,0 – 6 317,0 –
Inštitucionálne projekty 1 361,0 1 119,0 355,0 1 035,0 280,0 597,0 585,0 642,0
Projekty mladých pracovníkov do 35 rokov – – 550,0 223,0 476,0 597,0 280,0 643,0
Iné (participácia na projektoch 6. a 7. RP) – – – – 664,0 366,0 4 952,0 614,0
pridelené finančné prostriedky spolu 4 744,3 1 671,0 7 322,4 1 864,0 31 481,0 3 678,0 22 034,0 4 312,0

* BV – bežné výdavky 
* KV – kapitálové výdavky 
 
Z uvedenej tabuľky je síce zreteľný nárast získaných finančných prostriedkov v roku 2006 oproti rokom 2003 
a 2004, ale v porovnaní s rokom 2005 došlo k prepadu v získavaní prostriedkov na bežné výdavky takmer 
o jednu tretinu. 
 
Participáciu fakúlt a celouniverzitných pracovísk na riešení jednotlivých kategórií projektov obsahuje nasle-
dujúca tabuľka. 
 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV PODĽA PRACOVÍSK EU V BRATISLAVE V ROKU 2006 TAB. Č. 1.13 

kategória projektu NHF OF FHI FPM PHF FMV ÚJ CĎV CTVŠ ÚMP spolu
Zahraničné granty (6. a 7. RP) 2 – – – – – – – – – 2 
Projekty ŠPVaV – – – – – – – – – – - 
Projekty A V – – – – 1 1 – – – – 2 
Projekty VEGA 16 15 9 17 9 5 – – – – 71 
Projekty KEGA 3 1 1 – 1 1 2 1 – – 10 
Projekty hospodárskej praxe 
(štátne objednávky) – 3 2 – 1 – – – – – 6 

Projekty bilaterálne (SR – ČR) – 1 – – – – – – – – 2 
Inštitucionálne projekty 2 5 2 – 4 1 2 – – – 16 
MVP iné (ESF, ... ) 4 6 2 5 3 – 3 3 – 2 28 
Projekty mladých pracovníkov do 35 rokov 5 6 7 6 3 2 – – – – 29 
Iné projekty *  12 – 2 1 7 – – – – – 22 

* Participácia na projektoch (6. a 7. RP, ESF a pod.) 
 
Finančné prostriedky získané na riešenie grantových projektov boli na jednotlivých pracoviskách Ekonomic-
kej univerzity v Bratislave v roku 2006 rozdelené takto (v tis. Sk): 
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PRIDELENÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY FAKULTÁM EU V BRATISLAVE V ROKU 2006 TAB. Č. 1.14 
pridelené finančné prostriedky v roku 2006 (v tis.) 

NHF OF FHI FPM PHF FMV SEK ÚJ CĎV CTVŠ 

BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV
Zahraničné projekty 130       
Projekty ŠPVaV        
Projekty AV    1000 342     
Projekty VEGA 1198 915 1366 290 924 480 1147 200 635 563 358     
Projekty KEGA 529 170 53  11 25 53  238  62 
Proj. hosp. praxe (št. obj.)   1502  50     
Projekty bilat. (SR – ČR)  36  36     
Inštitucionálne projekty 217 181 147 131 46 48 56 121 45 60 55 71  19 30  
MVP iné+ partic.  3415  150 394  1583  775 
Proj. mlad. prac. do 35 r. 40 173 59 101 81 210 45 91 29 30 26 38     

spolu 2114 1439 6578 522 1212 738 1284 412 2178 90 1039 467  1840 30 837 

 
S cieľom podporiť mladých učiteľov, mladých vedeckých pracovníkov a interných doktorandov pri plnení úloh 
ich vedeckej, výskumnej a pedagogickej činnosti bol na EU v Bratislave vytvorený vyčlenením finančných 
prostriedkov z podprogramu 077 02 vysokoškolská veda a technika osobitný fond, z ktorého bolo v roku 
2006 podporených 30 projektov mladých pracovníkov. Na bežné výdavky týchto 30 projektov bolo alokova-
ných 280-tis. Sk a na kapitálové výdavky 643-tis. Sk. Štruktúra rozdelených prostriedkov je uvedená v na-
sledujúcej tabuľke. 

PRIDELENÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY MLADÝM VEDECKÝM PRACOVNÍKOM TAB. Č. 1.15 
pridelené finančné prostriedky na riešenie projektov mladých pracovníkov 

a interných doktorandov do 35 rokov (v tis. Sk) 
NHF OF FHI FPM PHF FMV spolu rok 

BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV 
2004 29  126 39 139 88 121 48 102 48 33  550 223 
2005 41 50 100 151 130 203 101 51 64 97 40 45 476 597 
2006 40 173 59 101 81 210 45 91 29 30 26 38 280 643 

 
Z hodnotenia finančného zabezpečenia výskumných projektov v uplynulom roku vyplýva, že: 
a) aj napriek určitým zlepšeniam v technickom vybavení jednotlivých pracovísk nepokrývali finančné pros-

triedky pridelené na riešenie výskumných úloh v uspokojujúcej miere požiadavky riešiteľov výskumných 
úloh v oblasti bežných a ani v oblasti kapitálových výdavkov, 

b) nedostatok finančných prostriedkov na pracoviskách neumožňuje zamestnať technicko-výskumných 
a pomocných pracovníkov na vykonávanie množstva administratívnej a evidenčnej práce súvisiacej 
s výskumnými projektmi, 

c) finančná dotácia vedeckej a výskumnej činnosti neumožňuje dostatočnú medzinárodnú spoluprácu. Je 
preto potrebné zvýšiť podiel finančných zdrojov aj na túto oblasť. Rezervy v získavaní týchto zdrojov vi-
díme najmä v projektoch podporovaných Európskou úniou, 

d) nevyhnutným sa javí posilnenie stimulačných a motivačných nástrojov pre úspešných riešiteľov (zvlášť 
veľkých medzinárodných projektov) a pravidelné hodnotenie vedeckej výkonnosti pracovníkov, 

e) so získaním medzinárodných výskumných projektov vzniká univerzite povinnosť spolufinacovania. 
S týmto záväzkom je potrebné počítať pri vytváraní finančných rezerv aj na úrovni fakúlt.  

2. PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV VEDECKEJ PRÁCE  
Prezentácia výsledkov vedeckovýskumnej práce zamestnancov EU v Bratislave bola v roku 2006 zabezpe-
čovaná viacerými formami a nástrojmi. Výsledky riešenia výskumných úloh boli zapracované do študijnej 
literatúry a výučby jednotlivých predmetov. Boli publikované v monografiách, vysokoškolských a stredoškol-
ských učebniciach, vysokoškolských skriptách, vo vedeckých a odborných článkoch, v príspevkoch v zborní-
koch z vedeckých domácich a zahraničných konferencií. Významné miesto v prezentácii vedy predstavovali 
vystúpenia na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách, seminároch, kongresoch a workshopoch, 
na prednáškových pobytoch v zahraničí, v odborných prácach pre hospodársku prax a pod. 
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SÚHRN PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI NA EU V BRATISLAVE ZA ROK 2006 (K 28. 02. 2007) TAB. Č. 1.16 
počet publikácií v danej kategórii Vysoká škola 

Ekonomická univerzita v Bratislave podľa fakúlt 
Kategórie publikačnej činnosti 

EU BA
spolu NHF OF FHI FPM PHF FMV ÚJ CĎV SEK

Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 41 14 16 9 6 2 0 0 0 0 
vedecké monografie (AAA, AAB) 39 12 16 9 6 2 0 0 0 0 
štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie 
(ABA, ABB) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie 110 23 30 19 22 8 10 3 0 0 
vysokoškolské učebnice (ACA, ACB) 30 5 6 7 11 1 1 0 0 0 
odborné knižné práce (BAA, BAB) 6 0 4 2 0 0 1 0 0 0 
učebnice pre základné a stredné školy (BCB) 7 6 0 3 1 0 0 0 0 0 
skriptá a učebné texty (BCI) 48 9 15 4 9 6 2 3 0 0 
prehľadové knižné práce (EAI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
umelecké monografie, preklady a autorské katalógy (CAA, CAB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
odborné preklady knižných publikácií (EAJ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, 
katalógy, slovníky, resp. zborníky (FAI) 19 3 5 3 1 1 6 0 0 0 

SKUPINA B – Publikácie v karentovaných vedeckých 
časopisoch a autorské svedčenia, patenty a objavy 19 8 5 3 1 2 0 0 0 0 

vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC, ADD) 18 7 5 3 1 2 0 0 0 0 
stručné oznámenia a abstrakty vedeckých prác v karentovaných 
časopisoch (AEG, AEH)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

odborné články v karentovaných časopisoch (BDC, BOD) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
umelecké práce a preklady, reprodukované výtvarné diela 
v karentovaných časopisoch (CDC, COD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupina C – Ostatné recenzované publikácie 1438 236 378 328 169 161 152 17 12 4 
kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD) 11 8 0 0 0 2 2 0 0 0 
kapitoly vo vysokoškolských učebniciach (ACC, ACD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
vedecké práce v nekarentovaných časopisoch (ADE, ADF) 254 27 51 75 34 53 19 0 0 0 
vedecké práce v recenzovaných zborníkoch a monografiách (AEC, AED) 65 4 37 1 6 5 14 0 0 0 
publikované príspevky na vedeckých konferenciách (AFA, AFB, 
AFC, AFD) 766 141 246 140 87 50 86 9 9 2 

abstrakty príspevkov z vedeckých konferencií (AFE, AFF, AFG, AFH) 59 27 3 27 0 1 2 0 0 0 
kapitoly v odborných knihách (BBA, BBB) 7 1 3 2 1 0 0 0 0 0 
kapitoly v učebniciach a učebných textoch (BCK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách 
vydaných v domácich a zahraničných vydavateľstvách (BDA, BDB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

odborné práce v nekarentovaných časopisoch (BDE, BDF) 225 25 33 76 32 40 20 0 3 2 
odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (BEC, BED) 47 1 4 6 9 10 9 8 0 0 
abstrakty odborných prác z domácich a zahraničných podujatí 
(BFA, BFB) 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

legislatívne dokumenty (BGH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
umelecké práce, preklady a reprodukované výtvarné diela 
v nekarentovaných časopisoch (CDE, CDF)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

sumár za Ekonomickú univerzitu (skupiny AL+A2+B+C) 1608 281 429 359 198 173 162 20 12 4 
 

Ostatné kategórie 177 23 48 73 6 10 17 0 0 0 
vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých 
zborníkoch (AEE) 26 0 26 0 0 0 1 0 0 0 

postery v zbornikoch zo zahraničných konferencií (AFK) 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
nostery v zborníkoch z domácich konferencií (AFL) 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (AGI) 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 
odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch (BEE) 8 2 5 0 1 0 0 0 0 0 
odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch (BEF) 16 1 3 1 0 4 7 0 0 0 
kvalifikačné práce dizertačné, habilitačné (DAI) 6 0 0 5 0 1 0 0 0 0 
recenzie v časopisoch a zborníkoch (EDI) 37 15 7 4 4 0 7 0 0 0 
výskumné štúdie a priebežné správy (GAI) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
práce zverejnené na internete (GHG) 40 0 1 38 1 0 0 0 0 0 
rôzne publikácie a dokumenty (GII) 36 4 7 22 0 1 2 0 0 0 
celkový sumár za EU (skupiny Al+A2+B+C+ostatné kategórie) 1785 304 477 432 357 183 179 20 12 4 



EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 

 20 

Slovenská ekonomická knižnica od roku 2006 v rámci automatizovaného knižnično-informačného systému 
(AKIS) eviduje a bibliograficky spracúva knižné dokumenty autorov EU v Bratislave, ktoré získava ako prí-
rastky do knižničného fondu. Zároveň eviduje a bibliograficky spracúva články autorov z EU v Bratislave, 
uverejnené v cca 80 tituloch slovenských a českých vedeckých a odborných ekonomických periodikách, 
excerpovaných pre článkovú dokumentografickú bázu dát EKO-INDEX. Rieši sa aj projekt celouniverzitného 
systému EPCA, ktorého základom je budovanie a sprístupňovanie centralizovanej dokumentografickej bázy 
dát o publikačnej činnosti učiteľov EU, bázy dát o autoroch a zároveň sa v roku 2006 začalo budovanie ar-
chívneho fondu publikovaných dokumentov. 
Významné miesto vo vedeckovýskumnej činnosti učiteľov a vedeckých pracovníkov EU v Bratislave pripisu-
jeme organizovaniu vedeckých konferencií, medzinárodných odborných seminárov a workshopov, na kto-
rých boli prezentované výsledky výskumnej činnosti dosiahnuté riešením jednotlivých grantových projektov. 
V roku 2006 usporiadali fakulty a celouniverzitné pracoviská EU v Bratislave 64 vedeckých konferencií a se-
minárov, z toho NHF 7, OF 16, FHI 16, FPM 5, PHF 10, FMV 5 a CĎV 5. 
Na prezentáciu výsledkov vedeckej práce vydávala Ekonomická univerzita v Bratislave aj v uplynulom roku 
celouniverzitný vedecký časopis Ekonomické rozhľady a 9 fakultných vedeckých a odborných časopisov 
(NHF 2, OF 2, FHI 2, FPM 1, FMV 1, PHF 1). 
K výsledkom vedeckovýskumnej práce treba zaradiť aj vedeckú činnosť nádejných budúcich bádateľov – 
študentskú vedeckú a odbornú činnosť, ktorá sa každoročne koná na fakultnej úrovni. Na národohospodár-
skej fakulte sa na fakultnom kole ŠVOČ zúčastnilo 20 sútažných odborných prác, na obchodnej fakulte 19 
študentských prác, na fakulte hospodárskej informatiky 16 prác, na fakulte podnikového manažmentu 8 prác, 
na podnikovohospodárskej fakulte 20 prác a na fakulte medzinárodných vzťahov 15 prác. Spolu sa na fa-
kultných kolách zúčastnilo 98 súťažných prác, čo je v porovnaní s rokom 2005 o18 prác menej. 

B. VEDECKÁ VÝCHOVA DOKTORANDOV A KVALIFIKAČNÝ RAST 

1. VEDECKÁ VÝCHOVA DOKTORANDOV 
Doktorandské štúdium na EU v Bratislave sa v roku 2006 realizovalo vo dvoch skupinách odborov. Prvú skupi-
nu tvoria vedné odbory, v ktorých sa doktorandské štúdium začalo pred 01. 09. 2005, a v ktorých doktorandi 
ukončia štúdium najneskôr do 31. decembra 2010 (19 vedných odborov). Druhú skupinu tvoria študijné odbory 
3. stupňa štúdia akreditované pre EU v Bratislave a jej fakulty v roku 2005 (19 študijných odborov). 

ŠTRUKTÚRA DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA NA EU V BRATISLAVE (K 31. 12. 2006) TAB. Č. 1.17 
riadok ukazovateľ celkový počet 

1. zaradení vo vedeckej výchove spolu 748 
2. pre potrebu školiaceho pracoviska 263 
3. pre iné pracoviská 485 
4. v dennej (internej forme) DŠx  200 
5. 

z toho 
(z riadku 1) 

v externej forme 548 
6. novoprijatí do vedeckej výchovy spolu – DŠ 224 
7. pre potrebu školiaceho pracoviska 105 
8. pre iné pracoviská 119 
9. denní (interní) študenti DŠ 99 
10. externí študenti DŠ 108 
11. 

z toho 
(z riadku 6) 

štud. DŠ z prac. škol. prac. 17 
12. v roku 2006 vedeckú výchovu skutočne ukončilo 77 

v plánovanom termíne 47 13. z toho 
(z riadku 12) v novourčenom termíne 30 

14. počet zrušených DŠ 121 
15. počet zahraničných doktorandov 38 

16. z toho 
(z riadku 15) počet „vládnych štipendistov“ 9 

17. z toho 
(z riadku 15) počet doktorandov študujúcich na vlastné náklady 29 

Poznámka: v riadku 1. a 6. nie sú zahrnutí zahraniční občania 
x DŠ = doktorandské štúdium 
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ABSOLVENTI DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA NA EU V BRATISLAVE (K 31. 12. 2006) TAB. Č. 1.18 
odbor doktorandského štúdia počet absolventov 

25-11-9 aplikovaná informatika 3 
62-01-9 ekonomická teória 8 
62-35-9 financie 12 
62-03-9 odvetvové a prierezové ekonomiky 18 
62-21-9 medzinárodné ekonomické vzťahy 2 
62-04-9 svetová ekonomika 5 
62-11-9 štatistika 5 
62-16-9 poisťovníctvo 2 
62-49-9 ekonometria a operačný výskum 3 
62-70-9 riadenie a ekonomika podnikov 4 
62-90-9 podnikový manažment 5 
67-21-9 medzinárodné vzťahy 7 
67-11-9 prognostika 1 

spolu 75 
* Poznámka: Počet absolventov vo všetkých formách štúdia bez zahraničných absolventov. 
 
V roku 2006 došlo k priaznivému vývoju v počte absolventov doktorandského štúdia. Zatiaľ čo v roku 2004 
predstavoval podiel absolventov 7,32 % a v roku 2005 8,53 %, v roku 2006 dosiahol už 10,04 %. 
V roku 2006 bolo od 01. 10. 2006 prijatých na fakulty EU v Bratislave 63 nových interných doktorandov nad 
počet pridelených miest, ktoré sú financované z dotácie MŠ SR. Pre týchto doktorandov Ekonomická univer-
zita v Bratislave vytvorila fond finančných prostriedkov na financovanie ich štipendií z vlastných zdrojov uni-
verzity. 

POČET DOKTORANDOV NA FAKULTÁCH EU V BRATISLAVE TAB. Č. 1.19 

doktorandi zo SR zahraniční doktorandi absolventi 
doktorandského štúdia k 31. 12. 2006 

interní externí interní externí interní externí 

% absolventov 
na celkovom počte 

doktorandov 
NHF 36 119 1 1 3 20 14,65 
OF 37 125 2 3 5 12+2* 11,38 
FHI 32 68 – – 2 9 11,00 
FPM 38 100 2 25 0 9 5,45 
PHF 21 33 – – 4 4 14,81 
FMV 26 74 4 – 2 5 6,73 

spolu 190 519 9 29 16 59+2* 10,31 
 
V rámci programu EDAMBA sa v apríli 2006 uskutočnila 9. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov. 

2. VEDECKÝ KVALIFIKAČNÝ RAST A VEDECKÉ HODNOSTI 
UDELENÉ NA EKONOMICKEJ UNIVERZITE V BRATISLAVE 

V roku 2006 získalo na Ekonomickej univerzite v Bratislave vedecko-pedagogické hodnosti 8 učiteľov. Ve-
decko-pedagogickú hodnosť docenta získali: RNDr. Galina Horáková, CSc. (FHI), Ing. Anna Neumannová, 
CSc. (FPM) a Ing. Anna Šnircová, PhD. (FPM). Vedecko-pedagogickú hodnosť profesora získali doc. Ing. 
Ivan Laluha, CSc. (NHF), doc. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (NHF), doc. Ing. Viera Čihovská, PhD. (OF), doc. 
Ing. Peter Závodný, CSc. (FHI) a doc. PhDr. Lívia Adamcová, PhD. (ÚJ). 
Čestná vedecká hodnosť „doctor honoris causa Ekonomickej univerzity v Bratislave“ bola v uplynulom roku 
udelená prof. Dr. Heikovi Steffensovi z Medzinárodného inštitútu spotrebiteľskej politiky a prof. Dr. Ralfovi 
Michaelovi Ebelingovi z Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenbergu. 
Výsledky vedeckovýskumnej činnosti za rok 2006 naznačujú, že v tejto oblasti došlo k miernemu kvantitatív-
nemu rastu a kvalitatívnemu posunu. Zvýšil sa počet riešených projektov VEGA, KEGA, štátnych objednávok, 
ako aj medzinárodných vedeckých projektov. Intenzívnejšie sa zapojili do výskumu mladí učitelia a interní dok-
torandi v rámci samostatných projektov, mierne sa zvýšil počet absolventov doktorandského štúdia, zvýšil sa 
počet habilitovaných a inaugurovaných učiteľov a fakulty získali akreditáciu vo všetkých študijných programoch 
3. stupňa, o ktoré požiadali Akreditačnú komisiu, poradný orgán vlády SR. Tento trend je potrebné udržať a 
zintenzívniť aj v ďalšom roku. 
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Podmienkou úspešného rozvoja vedeckovýskumnej činnosti na Ekonomickej univerzite v Bratislave v nad-
chádzajúcom období sú tieto tri atribúty: cielená orientácia výskumu, kvalitné personálne zabezpečenie 
a materiálna podpora výskumu. Hlavným cieľom univerzity v nasledujúcich rokoch bude obhájiť status uni-
verzitnej vysokej školy v sústave vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií SR. 

ZAHRANIČNÉ VZŤAHY 
Internacionalizácia všetkých aktivít univerzity je zameraná na rozvíjanie všetkých doterajších medzinárod-
ných aktivít, programov a projektov v súlade s Bolonským procesom. Na podporu internacionalizácie univer-
zity ÚMP EU v Bratislave spracoval a predložil projekt ESF Internacionalizácia vzdelávania ekonómov a ma-
nažérov, ktorého realizácia sa začala v septembri 2005. 

DOTERAJŠIE AKTIVITY 
1. Vypracovanie pedagogickej dokumentácie predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch: 

• Národohospodárska fakulta EU 27 predmetov 
• Fakulta podnikového manažmentu EU 25 predmetov 
• Obchodná fakulta EU 25 predmetov 
• Fakulta hospodárskej informatiky EU 9 predmetov 
• Fakulta medzinárodných vzťahov EU 8 predmetov 

2. Vypracovanie pedagogickej dokumentácie modulov oblastných štúdií a interkultúrnej komunikácie: 
• Úvod do reálií Slovenska v slovenskom jazyku a v preklade do 5 cudzích jazykov. 
• Úvod do reálií krajín v 5 jazykovo-kultúrnych oblastiach (v slovenskom jazyku a v 5 cudzích jazykoch). 
• Základy interkultúrnej komunikácie pre ekonómov a manažérov (adaptácie na 5 jazykovo-kultúrnych 

oblastí). 
3. Integrované školenia učiteľov (príprava školení a samotná realizácia školení učiteľov EU v Bratislave). 
4. Príprava Katalógu predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch na EU v Bratislave. 
5. Otvorenie Pilotných kurzov ESF – v zimnom semestri 2006/2007 sa uskutočnili prvé pilotné kurzy a mo-

duly oblastných štúdií a interkultúrnej komunikácie v cudzích jazykoch a pripravené sú podľa harmono-
gramu ďalšie pilotné kurzy a moduly. 

Realizácia tohto projektu významne prispeje k internacionalizácii všetkých aktivít univerzity, pretože do pro-
jektu budú zapojené všetky fakulty univerzity sídliace v Bratislave, čo znamená približne 200 pedagógov. 
Významným prínosom k rozvoju zahraničných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave boli v roku 2006, 
podobne ako po minulé roky, multiregionálne programy podporujúce spoluprácu v oblasti vysokého školstva. 
Ide najmä o mobilitné programy ako SOCRATES/ERASMUS, CEEPUS, ESCP-EAP a iné. 
V roku 2006 sa rozšíril zoznam zahraničných partnerských univerzít Ekonomickej univerzity v Bratislave 
o nasledujúce inštitúcie: 
• Vrije Universiteit Brussel – Belgicko 
• Megatrend University of Applied Sciences Beograd – Srbsko 
• Afyon Kocatepe University – Turecko 
• Canakkale Onsekiz Mart University – Turecko 
• University of Malta Msida – Malta 
• University of Applied Sciences Northwestern Switzerland Olten – Švajčiarsko 
• Lulea University of Technology – Švédsko 
• Tarptautine Aukstoji Vadybos Mokykla (Ism) Kaunas – Litva 
• University of Bath – Veľká Británia 
• University of National And World Economy Sofia – Bulharsko 
• Universidad de Huelva – Španielsko 
• University of Opole – Poľsko 
• Czestochowa University – Poľsko 
• Technical University of Liberec – Česká republika 
V rámci programu SOCRATES/ERASMUS Ekonomická univerzita v Bratislave spolupracuje s viac než 90 
zahraničnými partnerskými univerzitami. Celkový počet partnerských univerzít Ekonomickej univerzity v Bra-
tislave, vrátane tých, ktoré sú založené na bilaterálnych zmluvách a tiež v rámci iných medzinárodných pro-
jektov, je takmer 140. 
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PROGRAM SOCRATES/ERASMUS 
V rámci tohto programu sa na zahraničných študijných semestrálnych či dvojsemestrálnych pobytoch 
v akademickom roku 2005/2006 zúčastnilo spolu 152 študentov. 

PREHĽAD MOBILÍT PROGRAMU SOCRATES ŠTUDENTOV A UČITEĽOV V ROKOCH 1998 – 2006. TAB. Č. 1.20 
akademický rok počet študentov počet učiteľov 

1998 – 1999 0 0 
1999 – 2000 58 15 
2000 – 2001 78 7 
2001 – 2002 75 7 
2002 – 2003 98 6 
2003 – 2004 76 8 
2004 – 2005 132 13 
2005 – 2006 152 16 

 
V akademickom roku 2005/2006 vycestovalo v rámci učiteľských mobilít programu Socrates 16 učiteľov EU 
v Bratislave. Keďže sa počet učiteľských mobilít na Ekonomickej univerzite v Bratislave každoročne zvyšuje, 
Národná kancelária programu Socrates, ktorá prideľuje granty, nám na akademický rok 2006/2007 pridelila 
vyššiu sumu finančných prostriedkov určených na učiteľské mobility, čoho dôsledkom sa môže v nasledujú-
com období zvýšiť počet vysokoškolských učiteľov zúčastňujúcich sa na programe. 

PROGRAM MIBP PECO (MULTI-REGIONAL INTERNATIONAL BUSINESS PROGRAMME) 
Cieľom programu bolo poskytnúť študentom z krajín strednej a východnej Európy možnosť získania skúse-
ností z oblasti medzinárodného marketingu a podnikového manažmentu. Ekonomická univerzita sa do prog-
ramu zapojila hneď od jeho začiatku v roku 1994. Hlavným koordinátorom programu bola Ecole Superieure 
de Commerce, Chambery, partnerskými univerzitami sú Technical University in Łódź, Corvinus University in 
Budapest, Ekonomická univerzita v Bratislave, Masarykova univerzita a Mendelova univerzita v Brne. Prog-
ram financovala regionálna vláda Rhone-Alpes a sponzori zo Savojska. Bol určený študentom, ktorí mali 
možnosť na partnerských univerzitách vo Francúzsku, v Nemecku, Taliansku a Španielsku absolvovať ročný 
študijný pobyt spolu s mesačnou praxou v niektorej zahraničnej firme. 
V akademickom roku 2005/2006 sa na programe MIBP PECO zúčastnili 7 študenti EU v Bratislave na uni-
verzitách v Lyone, Grenobli, Tuebingene, Girone a Miláne. Program bol na základe vzájomnej dohody koor-
dinátorov v roku 2006 ukončený. 

CEEPUS 
Program CEEPUS je multištátny výmenný program, ktorého cieľom je poskytovať nové impulzy na medziná-
rodnú výmenu študentov a pedagógov. Program je financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu na základe 
dohôd ministerstiev školstva, krajín, ktoré participujú na programe. Konkrétne to znamená, že mobility štu-
dentov, resp. pedagógov financuje krajina, do ktorej študent/pedagóg vycestuje. 
V roku 2006 bola EU v Bratislave zapojená do troch sietí projektu CEEPUS: 
Sieť AMADEUS (bývalá sieť A–10), ktorej koordinátorom je Wirtschaftsuniversität Wien/Rakúsko. Na prog-
rame participujú okrem koordinátora a našej univerzity ešte tieto univerzity: 
• Vysoká škola ekonomická v Prahe – Česká republika 
• Krakovská ekonomická univerzita – Poľsko 
• Univerzita v Maribore – Slovinsko 
• Univerzita v Záhrebe – Chorvátsko 
• Corvinus univerzita v Budapešti – Maďarsko 
• Ekonomická univerzita v Krakove – Poľsko 
• Univerzita v Podgorici – Čierna Hora 
• Univerzita v Belehrade – Srbsko 
Sieť REDENE (nová sieť), ktorej koordinátorom je Univerzita v Katoviciach/Poľsko. Na programe participujú 
okrem koordinátora a našej univerzity ešte tieto univerzity: 
• Babes-Bolyai univerzita v Kluži – Rumunsko 
• Wirtschaftsuniversität Wien – Rakúsko 
• Žilinská univerzita – Slovensko 
• Technical University of Ostrava – Česká republika 
• Masaryk University in Brno – Česká republika 
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• University of Miskolc – Maďarsko 
• University of Ljubljana – Slovinsko 
• University of Maribor – Slovinsko 
• Varna University of Economics – Bulharsko 
Sieť A–0143, ktorej koordinátorom je EU v Bratislave. Na programe participovali tieto univerzity: 
• Johannes Kepler Universität Linz – Rakúsko 
• Fachhochschule der Wirtschafts, Wien – Rakúsko 
• Széchenyi István Egyetem, Györ – Maďarsko 
V rámci programu CEEPUS vycestovalo v roku 2006 na semestrálny študijný pobyt do zahraničia 11 študen-
tov a na študijný pobyt na Ekonomickú univerzitu v Bratislave pricestovali zo zahraničia 5 študenti. Na me-
sačný stážový pobyt sme do zahraničia vyslali, v rámci tohto projektu, jedného vysokoškolského učiteľa. 

LETNÁ ŠKOLA DANUBIA 
Letná škola Danubia prebiehala v roku 2006 v spolupráci šiestich univerzít: Wirtschaftsuniversität Wien,  
Ekonomickej univerzity v Bratislave, Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Corvinus univerzity v Budapešti, 
Univerzity v Belehrade a Univerzity v Záhrebe. V roku 2006 sa na nej zúčastnili 10 študenti našej školy 
a témami Letnej školy Danubia 2006 boli Finančné operácie a Manažment ľudských zdrojov. Okrem predná-
šok a seminárov na aktuálnu tému sa študenti zúčastnili na kultúrnom programe, ktorý pripravila každá 
z participujúcich krajín. 

INCOMING STUDENTS 
V rámci uvedených programov sa realizujú významné medzinárodné mobility študentov, keď sú na Ekono-
mickej univerzite v Bratislave prijímaní zahraniční študenti, najmä prostredníctvom programu Socra-
tes/Erasmus. Každoročne zaznamenávame vzrastajúci záujem zahraničných študentov o štúdium na našej 
univerzite. Kým v roku 2004 sme na univerzite zaznamenali 67 zahraničných študentov, v roku 2005 to už 
bolo 87 študentov a v roku 2006 ich spolu bolo 127. 
Zahraničným študentom ponúkame výučbu odborných predmetov v anglickom jazyku, v rámci „čiastočne 
nemeckofónneho štúdia“ v nemeckom jazyku a v rámci „čiastočne frankofónneho štúdia“ vo francúzskom 
jazyku. V akademickom roku 2004/2005 sa na Ekonomickej univerzite prednášalo v cudzích jazykoch 43 
odborných predmetov a začala sa výučba slovenského jazyka pre zahraničných študentov Socrates v rámci 
nepovinného jazykového kurzu. V akademickom roku 2005/2006 sa zvýšil počet predmetov vyučovaných 
v cudzích jazykoch na 50. 
Zvyšujúci sa počet zahraničných partnerských univerzít i rozrastajúci sa počet predmetov vyučovaných 
v cudzích jazykoch prispeli k nárastu záujmu zahraničných študentov o absolvovanie študijných pobytov na 
EU v Bratislave. 
Štúdium v cudzích jazykoch je preto potrebné na univerzite naďalej podporovať, aby sa naďalej zvyšovali 
predpoklady na ďalší nárast počtu prichádzajúcich zahraničných študentov. Nárast ich počtu svedčí o kvalite 
vzdelávacieho procesu na EU v Bratislave aj z medzinárodného hľadiska. Dopomôže to aj k vytvoreniu základu 
pre International Master Programme v anglickom jazyku, ktorého existencia je nevyhnutným predpokladom 
vstupu Ekonomickej univerzity v Bratislave do združenia prestížnych ekonomických univerzít CEMS-u. 

POČET ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV KRÁTKODOBO ŠTUDUJÚCICH NA EU V ROKU 2006 
PODĽA JEDNOTLIVÝCH KRAJÍN TAB. Č. 1.21 

krajina počet študentov LS 2005/2006 krajina počet študentov ZS 2006/2007 
Bulharsko 2 Belgicko 1 
Fínsko 1 Bulharsko 2 
Francúzsko 18 Česká republika 6 
Chorvátsko 1 Čierna Hora 1 
Maďarsko 2 Francúzsko 13 
Nemecko 13 Nemecko 18 
Poľsko 2 Poľsko 5 
Portugalsko 2 Portugalsko 4 
Rakúsko 5 Rakúsko 5 
Slovinsko 1 Španielsko 7 
Španielsko 5 Taliansko 2 
Taliansko 4 Turecko 4 
Turecko 3  

letný semester = 59 zimný semester = 68 
spolu = 127 
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DIPLOMACIA V PRAXI 
V roku 2006 prebiehal 3. ročník jednosemestrálneho celouniverzitného prednáškového cyklu Diplomacia 
v praxi. Na prednáškach sa zúčastnili veľvyslanci rôznych krajín, ako aj zástupcovia svetových organizácií. 
Bol to voliteľný cyklus prednášok a diskusií, ktorý bol určený najlepším študentom vyšších ročníkov. Úlohou 
projektu bolo oboznámiť študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave s  vonkajšou ekonomickou politikou 
vybraných krajín a medzinárodných organizácií, ako aj s diplomatickou praxou, ktorá slúži jej realizácii. Pri 
organizácii projektu sa mimoriadne prihliadalo na to, aby mohli študenti nielen pasívne prijímať prednášku, 
ale sa aj aktívne zúčastňovať na diskusiách. Prednášky aj diskusie prebiehali v angličtine. 
Počas štyroch mesiacov sa pri prednášaní vystriedali viaceré významné osobnosti z jedenástich krajín: 
• Csaba Györffy, veľvyslanec Maďarskej republiky 
• Zenon Kosiniak-Kamysz, veľvyslanec Poľskej republiky 
• Vladimír Galuška, veľvyslanec Českej republiky 
• Martin Bolldorf, veľvyslanec Rakúska 
• Judith Anne Macgregor, veľvyslankyňa Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska 
• Rauno Tapio Viemerö, veľvyslanec Fínska 
• Rodolphe Meaker Vallee, veľvyslanec Spojených štátov amerických 
• Alexander Udaltsov, veľvyslanec Ruskej federácie 
• Jacques Fauré, veľvyslanec Francúzska 
• Huang Zhongpo, veľvyslanec Čínskej ľudovodemokratickej republiky 
• Magdaléna Vášáryová, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí SR 

SPOLUPRÁCA S ESCP-EAP EUROPEAN SCHOOL OF MANAGEMENT 
V roku 2004 sa podarilo Ekonomickej univerzite v Bratislave nadviazať spoluprácu s prestížnou medzinárod-
nou Business school ESCP-EAP European School of Management v Paríži vo Francúzsku. V rámci tejto 
spolupráce môžu vybratí študenti po skončení tretieho ročníka na domácej univerzite absolvovať Master 
štúdium na ESCP-EAP Paris. V rámci tejto spolupráce sa pre študentov ponúkajú 2 programy: 
• 2-ročný program vo Francúzsku v Paríži, 
• 3-ročný program v 3 z nasledujúcich kampusov: v Paríži, Londýne, Berlíne, Madride, Turíne. 
 
Na dvojročnom programe sa zúčastnili štyria naši študenti. Prví dvaja nastúpili na uvedený program v roku 
2004, ostatní v roku 2005 a vzhľadom na veľký záujem zo strany našich študentov v roku 2006 k nim pribudli 
ďalší. Získajú tak jedinečnú šancu zúčastniť sa na štúdiu na tejto prestížnej univerzite a robiť tak dobré meno 
Ekonomickej univerzite v Bratislave. Na výberovom konaní v januári 2006 sa zúčastnil aj pán Gilles Rouet, 
atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu, z francúzskeho veľvyslanectva v Bratislave. Prihlásilo sa 11 
študentov, z toho jeden bol vybratý na trojročné a 4 študenti na dvojročné štúdium. 

SPOLUPRÁCA EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE A UNIVERSITÄT HAMBURG (NEMECKO) 
V júli (22. 06. – 15. 07. 2006) roku 2006 sa zúčastnila na prednáškovom pobyte Ing. Mária Tajtáková, PhD., 
z katedry marketingu. Viedla prednášky na tému International Communication in Business. V decembri (30. 11. 
– 03. 12. 2006) absolvoval rektor EU – prof. Ing. Vojtech Kollár, CSc., a dekan OF doc. Ing. Ferdinand Daňo, 
CSc., pracovnú cestu na univerzitu v Hamburgu s cieľom dohodnúť ďalšiu spoluprácu na rok 2007. 

LEONARDO DA VINCI 
V roku 2005 bol schválený a zároveň sa začal na oddelení pre zahraničné vzťahy realizovať nový mobilitný 
projekt Leonardo da Vinci, prebiehajúci pod názvom Podporme spoluprácu starých a nových členov EÚ! 
Zúčastnilo sa na ňom 26 študentov EU v Bratislave a bolo doň prizvaných 5 krajín: Nemecko, Španielsko, 
Anglicko, Írsko a Francúzsko. Projekt bol v roku 2006 ukončený. 

PREHĽAD POČTU ÚČASTNÍKOV PROJEKTU LEONARDO – PODPORME SPOLUPRÁCU STARÝCH A NOVÝCH ČLENOV EÚ! 
 TAB. Č. 1.22 

krajina počet účastníkov 
Nemecko 13 

Španielsko 10 
Francúzsko 1 

Írsko 1 
Anglicko 1 
spolu 26 
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MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA – STÁŽE V NEMECKU 
Koncom roka 2004 nadviazala Ekonomická univerzita v Bratislave spoluprácu s personálnou firmou Fetscher 
&Stahl, so sídlom v Ulme v Nemecku. V roku 2005 sa na pracovných stážach v uvedenej firme zúčastnili 2 
študentky a v roku 2006 tiež 2 študenti EU. Pre obojstrannú spokojnosť sa plánuje obnovenie spolupráce aj 
na ďalšie obdobie. 

ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
V roku 2006 bolo za Ekonomickú univerzitu v Bratislave na zahraničné služobné cesty vyslaných spolu 573 
pracovníkov, pričom celkové náklady na tieto zahraničné služobné cesty predstavujú sumu 3 103 253,19 Sk. 
Uvedené celkové náklady zahrnujú náklady na ubytovanie, vreckové, stravné, cestovné náklady a mimo-
riadne výdavky. Čerpanie uvedenej sumy za jednotlivé fakulty je uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

PREHĽAD ČERPANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ZA JEDNOTLIVÉ FAKULTY A PRACOVISKÁ EU V BRATISLAVE 
 TAB. Č. 1.23 

fakulty a pracoviská počet vycestovaných celkové čerpanie v Sk 
CTVaŠ 11 74 144,49 
CĎV 4 35 486,24 
FMV 43 215 462,92 
FHI 102 465 328,44 
ÚJ 47 569 520,45 
NHF 92 362 069,25 
SEK 5 10 730,96 
FPM 108 370 182,88 
OF 98 761 268,78 
EU – rektorát, PHF v Košiciach, archív, ÚMP 63 239 058,78 

spolu 573 3 103 253,19 
 
V nasledujúcej tabuľke je počet prijatých zahraničných hostí na jednotlivých fakultách a pracoviskách EU za 
rok 2006 spolu s čerpaním celkových nákladov. Spolu bolo na Ekonomickej univerzite v Bratislave prijatých 
255 zahraničných hostí, pričom celkové náklady s tým súvisiace predstavujú sumu 44 061,- Sk. Tieto nákla-
dy zahrnujú poskytnuté stravné, vreckové, ubytovanie a cestovné náklady. 

POČET ZAHRANIČNÝCH HOSTÍ PRIJATÝCH V ROKU 2006 NA EU V BRATISLAVE A CELKOVÉ NÁKLADY TAB. Č. 1.24 
fakulta, pracovisko počet osôb celková suma v Sk predmet 

OF 109 8 000,- diéty 
FPM 1 – – 
ÚMP 16 7 618,- cestovné náklady, kultúrne podujatia 
FHI 19 8 400,- diéty, cestovné náklady 
NHF 99 6 722,- diéty, ubytovanie 
FMV 3 13 321,- ubytovanie, cestovné náklady 
CĎV 0 0,- – 
EU – rektorát 5 – – 
ÚJ 3 – – 
spolu 255 44 061,-  

 
Pri uskutočňovaní zahraničných služobných ciest a prijatiach zahraničných hostí využívajú fakulty a praco-
viská EU oddelenie autodopravy na prepravu pracovníkov a hostí na letisko a z letiska Schwechat. Vzhľa-
dom na túto skutočnosť v roku 2006 vycestovali na letisko Schwechat pracovníci autodopravy 79-krát, pri-
čom celkové náklady na tieto zahraničné cesty predstavujú sumu 28 682,72 Sk. 

POČET VYCESTOVANÍ PRACOVNÍKOV AUTODOPRAVY BA – SCHWECHAT – BA TAB. Č. 1.25 
počet vycestovaní diéty, parkovné v Sk 

79 28 682,72 
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Na zahraničné služobné cesty využívajú pracovníci Ekonomickej univerzity v Bratislave poistenie liečebných 
nákladov v zahraničí z poisťovne UNION, a. s., ktorá má s Ekonomickou univerzitou v Bratislave uzavretú 
zmluvu o vzájomnej spolupráci. Spolu bolo v roku 2006 poistených 227 pracovníkov vrátane pracovníkov 
oddelenia autodopravy a celkové náklady na nich predstavovali sumu 14 817,- Sk. 

POČET POISTENÝCH PRACOVNÍKOV EU V BRATISLAVE TAB. Č. 1.26 

počet poistených osôb celková suma v Sk za rok 2006 
227 14 817,- 

 
Pre pracovníkov Ekonomickej univerzity v Bratislave je uzavretá zmluva o vzájomnej spolupráci s cestovnou 
kanceláriou REDI TOUR, s. r. o., ktorej služby využíva oddelenie pre zahraničné vzťahy. Celkovo bolo v roku 
2006 vystavených 95 objednávok, ktoré sa týkali zabezpečenia leteniek, služieb s tým spojených, ubytovania 
a stravovania zahraničných hostí.  

INFORMATIZÁCIA A STYK S VEREJNOSŤOU 
V oblasti informatizácie sa činnosť sústredila na: 
• budovanie ďalších počítačových učební, vytváranie podmienok na skvalitnenie pedagogický proces 

a získavanie programového vybavenia pre pedagogický proces, 
• budovanie pracoviska na podporu Centra riadenia kvality, 
• vyvíjanie aktivít na podporu elektronického vzdelávania, 
• vytvorenie materiálno-technických a programových predpokladov na usporiadanie videokonferencií, 
• prepojenie vybraných internátov a externých pracovísk optickými linkami, 
• vytváranie predpokladov na inováciu ekonomického IS a IS EU na riadenie pedagogického procesu. 
 

POČET POČÍTAČOVÝCH UČEBNÍ GRAF Č. 1.1 
(STAV K 31. 12. 2006) TAB. Č. 1.27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POČET POČÍTAČOV (STAV PODĽA EVIDENCIE MAJETKU GRAF Č. 1.2 
K 31. 12. 2006) TAB. Č. 1.28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pracovisko počet 
FHI 12 
FPM 5 
FMV  0 
OF 6 
NHF 3 
PHF v Košiciach 4 
ÚVT 8 
CĎV 2 
SEK 1 

spolu 41 

pracovisko počet 
FHI 421 
FPM 228 
FMV 73 
OF 289 
NHF 270 
PHF v Košiciach 187 
rektorát a ostatné samostatné pracoviská 635 

spolu 2103 

Počet počítačových učební

OF
15 %

FPM
12 %

PHF Košice
10 %

NHF
7 %

CĎV
5 %

SEK
2 % FHI

29 %

ÚVT
20 %

Počet počítačov

PHF Košice
9 %

Rektorát a 
ostatné 

samostané 
pracoviská 

30 %

FHI
20 %

OF
14 %

NHF
13 %

FPM
11 %

FMV
3 %
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Počet uzlov počítačovej siete v Bratislave a Košiciach: 29 
 Dolnozemská cesta 20 
 Konventná 1 
 Palisády – CĎV 1 

 ŠD a ŠJ Horský park 1 
 Vila Horský park 1 
 ŠD Ekonóm 1 
 ŠD Starohájska 4 1 
 ŠD Starohájska 8 1 
 PHF v Košiciach 1 
 Internát Bellova v Košiciach 1 

Počet prípojných miest v sieti: 
   aktívne porty         ~ 2900 

pasívne porty         ~ 2800 
počet reálne pripojených PC     ~ 2400  (vrátane študentských PC v internátoch) 

Inštaláciou dataprojektorov do veľkých posluchární sa vytvorili predpoklady na skvalitnenie prezentácie 
prednášok a postupné nahradenie spätných projektorov dataprojektormi vo všetkých posluchárňach EU 
v Bratislave. 

Významným príspevkom k individualizácii štúdia bolo zakúpenie dvoch softvérových balíkov MSDN od firmy 
Microsoft. Študenti EU v Bratislave tak získali možnosť bezplatne si stiahnuť zo servera MSDN (prípadne 
napálenia na CD) programové systémy prednášané v rámci štúdia informatických predmetov. Zo strany firmy 
Microsoft je to veľmi prezieravý spôsob získavania potenciálnych zákazníkov a zo strany univerzity príspe-
vok ku skvalitneniu štúdia. 

Jednou zo služieb, ktorú pri vyhodnotení informatizácie nemožno nespomenúť, je získanie a prihlásenie sa 
do programu Microsoft Academic Select, umožňujúceho získať licencie pre pracoviská EU v Bratislave na 
programové produkty firmy Microsoft s výraznými zľavami. 

Vybudovaním Kancelárie kvality a účasťou v projekte Integrovaný systém riadenia kvality na EU v Bratislave 
sa vytvorili predpoklady na zavedenie systému riadenia kvality pedagogického a vedeckovýskumného pro-
cesu na EU v Bratislave. Integrovaný systém riadenia kvality umožní získať objektívne informácie o stave 
vzdelávacieho procesu bez rušivého zasahovania do kvality externými a interným autoritami (investori, ex-
terné inštitúcie, fakulty, katedry, akademický funkcionári, študenti) a nutnosti riešiť konflikty záujmov jednotli-
vých záujmových skupín, ktoré vytvárajú bázu na debaty o kvalite. Pracovisko poskytne relevantné informá-
cie nielen o spokojnosti študentov s úrovňou vzdelávacieho procesu, ale i o tom, ako sú spokojní s úrovňou 
vzdelávacieho procesu absolventi EU, prax, hodnotiace inštitúcie a ministerstvo. 

Pre potreby elektronického vzdelávania bolo na EU v Bratislave zriadené Centrálne pracovisko pre dištanč-
né vzdelávanie. Pracovisko disponuje e-learningovými systémami Claroline, Moodle (Open Source softvér) 
a Eden (komerčný softvér), poskytuje metodicko-konzultačnú službu tvorcom e-kurzov, riešiteľom rozvojo-
vých projektov na EU či školenie pedagógov a študentov na prácu s e-learningovými programovými systé-
mami. V januári 2005 bol vypracovaný akčný plán e-learningu, dostupný na stránke Ekonomickej univerzity 
v Bratislave (http://www.euba.sk), ktorý dokumentuje a vymedzuje spôsob šírenie elektronického vzdeláva-
nia na EU v Bratislave. V rámci záverov tohto materiálu sa na EU uskutočnil workshop (v poradí druhý): Ino-
vačný proces v e-learningu, spojený so súťažou o najlepšiu e-learningovú aplikáciu na EU v Bratislave. 

Účasťou na projekte virtuálnej kolaborácie sa nám podarilo získať a vybudovať videokonferenčnú posluchá-
reň (7. poschodie – Výučba 2) a ďalšie videokonferenčné pracoviská na EU v Bratislave. Riešenie umožňuje 
prezentáciu unikátnych prednášok väčšiemu počtu účastníkov, prezentáciu vybraných prednášok a význam-
ných akademických udalostí i záujemcom z 19 univerzít Slovenska, ako aj usporadúvanie virtuálnych konfe-
rencií lokálneho, resp. medzinárodného charakteru. V tejto súvislosti sme otestovali a v praktickej výučbe 
prostredníctvom videokonferencie na FHI EU overili prepojenie medzi detašovanými pracoviskami FHI 
v Púchove, ŽarnoviciSenici a Leviciach. Výhodou elektronického vzdelávania prostredníctvom videokonfe-
rencie je, že prednášaná problematika a diskusia sa neobmedzujú na účastníkov prednášky prítomných 
v bratislavskej videokonferenčnej posluchárni, ale v reálnom čase približuje dianie študentom vzdialených 
univerzitných pracovísk vrátane možnosti zapojenia sa do diskusie. Ďalšou výhodou je fakt, že prednášajúci 
nemusí viac viacnásobne prednášať rovnakú problematiku a strácať čas cestovaním. Treba si však uvedo-
miť, že videokonferencia predstavuje stále prezenčný spôsob výučby a jedine v spojení s e-learningom   
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umožní individuálny prístup k vzdelávaniu. Takéto kombinované vzdelávanie je pre potreby externého štúdia 
pripravené a využiteľné okamžite. Problémom, ktorý sa doteraz nepodarilo vyriešiť, je ochrana duševného 
vlastníctva autorov kurzov a pedagógov. 

Návrhom spôsobu informačného zabezpečenia pedagogického procesu na EU v Bratislave a zapojením sa 
do Koncepcie informatizácie MŠ SR sa vytvorili predpoklady na budovanie integrovaného univerzitného in-
formačného systému na EU v Bratislave, poskytujúceho relevantné informácie na riadenie pedagogického 
procesu a finančné riadenie univerzity. 
Vypracovaním rozvojových projektov sa pracovníci fakúlt a rektorátnych pracovísk v roku 2006 významným 
spôsobom podieľali na rozvoji informačných a komunikačných technológií na Ekonomickej univerzite. 

PARTICIPÁCIA JEDNOTLIVÝCH PRACOVÍSK NA RIEŠENÍ VYBRANÝCH PROJEKTOV MŠ SR TAB. Č. 1.29 

pracovisko počet podaných projektov počet prijatých projektov pridelené prostriedky z MŠ SR
SEK 2 2 1 139 000,- 
ÚVT 13 10 3 088 000,- 
FHI 8 1 318 000,- 
FPM 1 1 220 000,- 
FMV 1 0 0,- 
NHF 8 6 1 414 000,- 
PHF 5 4 730 000,- 

spolu 38 24 6 909 000,- 

CENTRUM KOMUNIKÁCIE A VZŤAHOV S VEREJNOSŤOU  
• Priebežne, počas celého roka, v zákonom stanovených lehotách poskytovalo verejnosti informácie podľa 

zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o podmienkach, postupe a rozsahu prístupu k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákona o slobode prístupu k informáciám). 

• Vydalo 3 čísla informačného spravodajcu Ekonóm. 
• Pripravilo Kalendár významných udalostí v roku 2006. 
• Podieľalo sa na spracovaní výročnej správy za rok 2005. 
• Vydalo informačno-propagačnú skladačku o EU. 
• Pripravilo a zabezpečilo účasť EU na veľtrhu pomaturitného vzdelávania Akadémia a veľtrhu vzdeláva-

nia, práce a cestovania VAPAC 2005. 
• Priebežne informovalo pracovníkov, študentov a návštevníkov univerzity o významných akciách a podu-

jatiach EU na elektronických informačných tabuliach v areáli EU, na nástenke Centra komunikácie 
a vzťahov s verejnosťou vo vestibule, prostredníctvom plagátov, školského rozhlasu a pod. 

• Pravidelne informovalo masovokomunikačné prostriedky o významných udalostiach a aktivitách EU for-
mou tlačových správ a osobným kontaktom s novinármi. 

• Monitorovalo dennú a týždennú tlač (SME, Pravdu, Trend, ostatné prostredníctvom internetu). 
• Zabezpečovalo fotografie zo všetkých významných celouniverzitných, rektorátnych i fakultných akcií 

a pokračovalo v budovaní obrazového archívu EU. 
• Poskytovalo informácie o EU na internetovú stránku EU (všeobecné informácie o univerzite, informácie 

o pripravovaných a uskutočnených akciách, informačný spravodajca Ekonóm, výročná správa, Kalendár 
významných udalostí a iné). 

• Aktualizovalo prezentačné CD o EU. 
• Propagačne zabezpečovalo a organizačne sa podieľalo na príprave celouniverzitných podujatí a aktivít. 

ORGANIZÁCIA A ROZVOJ 
Pri zvyšovaní kvality a efektívnosti všetkých činností EU má významnú úlohu úsek organizácie a riadenia, 
ktorý dotvára charakter univerzity a značnou mierou prispieva k napĺňaniu zámerov ekonomického vzdelá-
vania. 
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Činnosť na úseku riadenia a rozvoja sa v roku 2006 uskutočňovala v súlade s existujúcimi právnymi norma-
mi, Štatútom EU, internými predpismi a smernicami EU. Jej prvoradým cieľom bolo zdokonaľovať riadiacu 
činnosť a uplatňovať všetky pozitívne rozvojové impulzy tak, aby sa zabezpečila líderská pozícia EU 
v prostredí ekonomického a manažérskeho vzdelávania v rámci Slovenskej republiky. Značná pozornosť 
bola venovaná aj formulovaniu rozvojovej stratégie a taktiky na upevnenie charakteru EU ako vysokej školy 
európskeho typu s cieľom prípravy takých absolventov, ktorí sa budú vedieť presadiť v rámci vyspelého eu-
rópskeho priestoru. V sledovanom období činnosť vychádzala zo zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých ško-
lách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zo zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov a z programového dokumentu univerzity Dlhodobý zámer rozvoja Eko-
nomickej univerzity v Bratislave vo funkčnom období 2003 – 2007 s výhľadom do roku 2010. Všetka činnosť 
bola plánovitá, prebiehala podľa Plánu hlavných úloh vedenia EU na rok 2006, ktorý obsahovo pokrýval naj-
dôležitejšie oblasti činnosti univerzity tak, aby EU napĺňala svoje poslanie v súlade so zákonom o vysokých 
školách. Plnenie vytýčených úloh bolo sledované, kontrolované a vyhodnocované na viacerých úrovniach, 
ako i formou pravidelne organizovaných akademických obcí. 

Vo svojej rozhodovacej činnosti sa rektor EU opieral o poradné orgány a komisie. Stálym poradným orgá-
nom rektora bolo kolégium rektora EU, ktoré prerokúvalo najzávažnejšie otázky koncepcie EU, problematiky 
pedagogickej, vedeckovýskumnej a podnikateľskej činnosti univerzity, zahraničných vzťahov a sociálnych 
otázok. 

Užším poradným orgánom rektora bolo vedenie EU, ktoré operatívne prerokúvalo a riešilo priebežné záleži-
tosti univerzity, ako aj úlohy, ktoré vyplynuli jednak z podnetu Ministerstva školstva SR, Rady pre rozvoj 
a financovanie vysokých škôl pri Rade vysokých škôl SR, celouniverzitných orgánov, jednak z podnetov 
akademickej obce. 

V popredí záujmu vedenia EU bola stabilizácia štruktúry a výkonnosti EU opierajúcej sa o šesť existujúcich 
fakúlt, ktoré majú jasne vymedzený priestor na trhu vzdelávania a jednoznačne vymedzený profil absolventa. 

V hodnotenom roku 2006 bola veľmi dobrá spolupráca medzi rektorom a Akademickým senátom EU, resp. 
Vedeckou radou EU. Pri schvaľovaní vnútorných predpisov a dôležitých interných materiálov bol zachovaný 
postup v zmysle § 9 a § 12 zákona o vysokých školách. 

Hospodársky a správny chod univerzity riadila kvestorka, ktorá zabezpečovala hospodárenie s prostriedkami 
univerzity v súlade s právnymi predpismi, internými predpismi EU a zásadami tvorby a správy rozpočtu EU. 
Tak isto zabezpečovala správu majetku a starostlivosť o jeho reprodukciu. 

Úlohy, ktoré sa plnili na úseku organizácie, riadenia a rozvoja EU, môžeme rozdeliť do týchto oblastí: 
1. oblasť riadenia a rozvoja, 
2. oblasť legislatívy, 
3. oblasť organizačná, 
4. iné činnosti. 

Parciálnym cieľom v oblasti riadenia a rozvoja univerzity bolo uplatniť všetky rozvojové impulzy, a to predo-
všetkým investične nenáročný zdroj, ktorým je zdokonaľovanie riadiacej činnosti. 

V záujme toho bol vypracovaný strategický celouniverzitný materiál akcentujúci kvalitu vo všetkých oblas-
tiach činnosti EU s názvom Dlhodobý zámer rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave vo funkčnom obdo-
bí 2003 – 2007 s výhľadom do roku 2010. 

Hlavné smery rozvoja EU, zadefinované v tomto základnom dokumente, boli rozložené do jednotlivých ob-
lastí činností univerzity a konkretizované v pláne hlavných úloh vedenia EU na rok 2006. Plnenie tohto plánu 
bolo pravidelne sledované a vyhodnocované v orgánoch akademickej samosprávy. Konkrétne vyhodnotenie 
výsledkov činnosti EU za predchádzajúci rok našlo svoje vyjadrenie vo výročnej správe o činnosti Ekonomic-
kej univerzity v Bratislave za rok 2006, v ktorej sú vytýčené aj hlavné zámery na rok 2007 jednak pre EU ako 
celok, ako aj pre jednotlivé fakulty a celouniverzitné pracoviská. 

Vzhľadom na novelizovaný zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a prijatie zákona č. 552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záujme boli novokoncipované nasledujúce vnútorné predpisy univerzity, ktoré 
vymedzujú práva a povinnosti orgánov univerzity, jej funkcionárov, zamestnancov a študentov: Pracovný 
poriadok EU, Organizačný poriadok EU, Zásady volieb do Akademického senátu EU, Rokovací poriadok 
Akademického senátu EU, Rokovací poriadok Vedeckej rady EU, Štipendijný poriadok EU, Disciplinárny 
poriadok pre študentov EU a Rokovací poriadok disciplinárnej komisie EU. Novelizované vnútorné predpisy 
boli prerokované vo vedení EU, v kolégiu rektora EU a  dňa 27. 06. 2006 schválené v Akademickom senáte 
EU, čím nadobudli platnosť. Uvedené vnútorné predpisy boli vydané formou dvoch brožúr a dané k dispozícii 
jednotlivým fakultám a ostatným pracoviskám univerzity. 
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Následne na novelizované vnútorné predpisy univerzity sa v súčasnosti pripravujú aj novelizované základné 
vnútorné predpisy jednotlivých fakúlt EU. 
V snahe zabrániť negatívnemu vývoju v oblasti ochrany majetku univerzity, zamestnancov i študentov bola 
značná pozornosť venovaná sledovaniu dodržiavania príkazu rektora č. 2/2005 s názvom opatrenia zamera-
né na ochranu osôb a majetku v prípade vzniku mimoriadnych udalostí na Ekonomickej univerzite v Bratisla-
ve. Príkaz obsahuje odporúčaný postup pri manipulácii s materiálmi podozrivými z kontaminácie nebezpeč-
nými biologickými prostriedkami pri ich zámernom použití proti osadenstvu objektov Ekonomickej univerzity. 
V záujme cieľavedomého budovania protikorupčného prostredia a eliminovania všetkých príznakov zvýhod-
ňovania, ako aj diskriminácie zamestnancov EU manažment univerzity sledoval dodržiavanie interného do-
kumentu Antikorupčný program Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dokument obsahuje vecné opatrenia 
proti korupcii a konaniam s ňou súvisiacich, ako aj opatrenia na odstránenie, resp. elimináciu závažných 
protispoločenských javov na pôde  EU, ktoré sú legislatívneho, organizačného a personálneho charakteru. 
V zmysle § 20 ods. b) zákona o vysokých školách bola vypracovaná a predložená Ministerstvu školstva SR 
výročná správa o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2005. Obsahovala podrobný prehľad 
o všetkých aktivitách univerzity súvisiacich s poslaním EU ako vrcholnej vzdelávacej a vedeckovýskumnej 
ustanovizne a o plnení úloh vyplývajúcich z dlhodobého zámeru EU. 
V oblasti, ktorú vystihuje adjektívum „organizačná“, sa na EU uskutočnili tieto aktivity: 
• metodická pomoc fakultám a celouniverzitným pracoviskám pri novelizácii ich interných predpisov, 
• koordinácia organizačnej činnosti na EU, 
• organizačno-technické  zabezpečenie vzniku nových celouniverzitných pracovísk, 
• sledovanie dodržiavania ustanovení zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, ako 

aj pracovného poriadku EU čl. 10 – práva  a povinnosti zamestnancov, 
• dôsledné sledovanie vnútorných predpisov univerzity, interných smerníc a príkazov rektora týkajúcich sa 

organizácie a rozvoja EU, 
• zväčšená pozornosť bola venovaná: 

• právnemu riešeniu sporných prípadov nehnuteľného majetku, ktorý je v držbe iného subjektu, 
• sledovaniu dodržiavania § 13, § 41 a § 48 Zákonníka práce a zákona č. 552/2002 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme a Zásad výberového konania, 
• participácia na: 

• koordinácii a technickom zabezpečení stavby auly EU na Dolnozemskej ceste v období jej projekto-
vej prípravy, 

• riešení vecného a personálneho obsadenia nových školských objektov, resp. pri zmene využitia už 
existujúcich objektov, 

• príprave stratégie viaczdrojového financovania univerzity s dôrazom na podnikateľskú činnosť a zvy-
šovanie vlastných výnosov, 

• na vypracovaní pravidiel rozdelenia dotácií zo štátneho rozpočtu na jednotlivé roky, 
• bolo zabezpečené razenie príležitostných medailí univerzity na ocenenie významných pracovníkov EU, 

spolupracovníkov EU a inštitúcií spolupracujúcich s EU, 
• bola tiež zabezpečená razba medaily so špecifickým označením Medaila Imricha Karvaša, čo je prestíž-

ne ocenenie, ktoré udeľuje univerzita spolupracovníkom s mimoriadnymi zásluhami o rozvoj EU, ďalej 
medaila Dr. h. c., 

• v záujme zvyšovania kvality diplomových prác a doktorandských dizertačných prác boli zabezpečované 
organizačné práce v súvislosti s ocenením Cena prof. Imricha Karvaša za najlepšie diplomové práce 
a najlepšie doktorandské dizertačné práce, 

• z  neinvestičného fondu „Ekonomická univerzita, n. f.,“ boli poskytnuté finančné prostriedky na: 
• udelenie Ceny rektora najlepším absolventom EU, 
• poskytnutie nenávratnej pôžičky sociálne slabším študentom univerzity, 
• ocenenie víťazov celouniverzitného kola študentskej vedeckej a odbornej činnosti, 
• použitie motivačného fondu pre interných doktorandov, ktorí ukončili štúdium v stanovenom čase, 
• dofinancovanie štipendií interných doktorandov. 

Po vyhodnotení činnosti za rok 2006 na úseku organizácie a riadenia na celouniverzitnej úrovni bude 
v ďalšom texte komprimovaný prehľad činnosti a výsledkov v tejto oblasti na úrovni jednotlivých fakúlt 
a celouniverzitných pracovísk EU (podrobné vyhodnotenie ich činnosti za rok 2006 je uvedené v ich vlast-
ných správach). 
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ZÁMERY ROZVOJA EU NA ROK 2007 
• pravidelne novelizovať všetky vnútorné predpisy univerzity tak, aby boli aktuálne a v súlade s platnou 

legislatívou (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a ďalšie zákony), 

• vytvoriť jednotný systém na zabezpečenie a zdokonaľovanie kvality všetkých činností EU, 

• vypracovať systémové opatrenia na dosiahnutie statusu výskumnej univerzity v sústave vysokoškolských 
vzdelávacích inštitúcií Slovenskej republiky, 

• pokračovať v udeľovaní Ceny prof. Imricha Karvaša za najlepšie diplomové práce a najlepšie doktorand-
ské dizertačné práce a vyvíjať maximálnu snahu o získanie finančného zabezpečenia tejto ceny. 

PERSONÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNA POLITIKA 
Personálna a sociálna politika má vymedzené určité pravidlá, ktoré sú základným pilierom riadenia ľudských 
zdrojov. Základnému cieľu, ktorým je príprava kvalitných absolventov, boli aj v roku 2006 podriadené všetky 
úlohy v oblasti personálneho rozvoja a sociálnej politiky EU v Bratislave počnúc výberom kvalitných ľudských 
zdrojov na pozície vysokoškolských učiteľov až po starostlivosť o sociálne zabezpečenie formou vyhovujú-
cich pracovných, životných a ubytovacích podmienok. V súlade s týmto základným cieľom bol vytýčený plán 
hlavných úloh v oblasti personálnej a sociálnej politiky Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 2006. 

V zmysle uvedeného plánu sa na úseku personálnej a sociálnej politiky plnili počas roka 2006 náročné úlo-
hy. V oblasti personálneho rozvoja možno spomenúť napr. tieto konkrétne činnosti: 

Ekonomická univerzita v Bratislave sa v akademickom roku 2005/2006 zapojila do projektu Inštitucionálneho 
hodnotenia vysokých škôl Slovenskej republiky. V rámci tohto projektu bola spracovaná sebahodnotiaca 
správa, ktorá bola zaslaná hodnotiacemu tímu z Európskej asociácie univerzít. Hodnotiaci tím navštívil našu 
univerzitu v dňoch 22. až 24. mája 2006. V rámci Follow-up návštevy sa zrealizoval celý rad stretnutí, inter-
view a hodnotení. Na pracovnom stretnutí s hodnotiacim tímom sa aktívne zúčastnili vybraní členovia ma-
nažmentu univerzity, t. j. vedenia EU, zástupcovia fakúlt, ústavov a akademického senátu, zástupcovia ad-
ministratívneho personálu a boli prítomní aj zástupcovia študentov. Hodnotilo sa strategické riadenie, priere-
zové riadenie kvality, pedagogická oblasť, vedeckovýskumná činnosť univerzity, medzinárodná spolupráca, 
internacionalizácia a spolupráca s praxou, informatizácia a vzťahy s verejnosťou, personálny a kvalifikačný 
rozvoj a sociálna politika, financie a rozvoj a pripravenosť univerzity na zmeny. 

Jednou zo strategických úloh personálneho rozvoja bola úloha zvýšiť motivačné podmienky mladých peda-
gógov s ukončeným doktorandským štúdiom na prípravu na habilitáciu, resp. inauguráciu. Internou smerni-
cou naša univerzita určila pravidlá tvorby a použitia finančných prostriedkov účelovo určených na fond rozvo-
ja vedy. V rámci podpory mladých vedeckých pracovníkov dostáva vysokoškolský učiteľ počas 12 mesiacov 
mesačne motivačný príspevok od vymenovania za docenta, ak túto kvalifikáciu získal na EU v Bratislave 
a nedosiahol ešte 40 rokov veku. Obdobne dostáva vysokoškolský učiteľ počas 12 mesiacov mesačný moti-
vačný príspevok formou osobného príplatku od vymenovania za profesora, ak túto kvalifikáciu získal na EU 
v Bratislave a nedosiahol ešte 47 rokov veku. Pri výbere mladých pedagógov zasa naša univerzita ponúka 
široký priestor na ich sebarealizáciu, možnosť kvalifikačného rastu, vedeckej práce, zapájania sa do 6. a 7. 
rámcového programu a iných aktivít EU v Bratislave. Vysokoškolskí učitelia sú stimulovaní jednorazovou 
mimoriadnou odmenou za každý podaný projekt do Európskej komisie v Bruseli a za každý schválený pro-
jekt ďalšou odmenou. 

Pri výbere nových zamestnancov univerzity na všetky pracovné pozície v danej rozmanitej kvalifikačnej 
a profesijnej štruktúre zamestnancov sa dôsledne dodržiavajú podmienky transparentnosti personálnych 
opatrení. 

Výberové konania na EU v Bratislave sa konali v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie 
pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov 
a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré vychádzajú zo záko-
na č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Rekto-
rát EU v Bratislave zabezpečuje výberové konania na funkcie profesorov na všetky pracoviská EU, na učite-
ľov a vedúcich zamestnancov celouniverzitných pedagogických pracovísk. Výberové konania na funkcie 
docentov, učiteľov a vedúcich zamestnancov fakúlt zabezpečujú jednotlivé fakulty EU v Bratislave. 
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V rozpätí obdobia od 09. 03. 2006 do 05. 09. 2006 sa konalo 5 výberových konaní na funkcie profesorov, 
a to na fakultu medzinárodných vzťahov na študijný odbor medzinárodné ekonomické vzťahy na 2. stupni 
štúdia, na fakultu podnikového manažmentu na študijný odbor ekonomika a manažment podniku, na ob-
chodnú fakultu na študijný odbor obchod a marketing na 2. stupni štúdia a odborové a prierezové ekonomiky 
na 3. stupni. štúdia, na Ústav jazykov na nemecký jazyk a na Podnikovohospodársku fakultu EU so sídlom 
v Košiciach na študijný odbor ekonomika a manažment podniku na 2. stupni štúdia. Ďalej sa konali výberové 
konania v období od 15. 6. do 05. 09. 2006 na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov na Ústav jazykov 
a na Centrum telesnej výchovy a športu. Výberové konania na vedúcich zamestnancov celouniverzitných 
pracovísk sa konali v období od 02. 03. do 12. 12. 2006. Podarilo sa obsadiť miesto riaditeľa Vydavateľstva 
EKONÓM, riaditeľa Ústavu jazykov, vedúcich katedier Ústavu jazykov a vedúceho oddelenia pre zahraničné 
vzťahy EU v Bratislave. Napriek enormnej snahe a opakovaniu výberového konania so snahou získať za-
mestnanca na pozíciu vedúceho Centra na zabezpečenie a podporu kvality, sa táto snaha nezavŕšila úspe-
chom, pretože vybratý uchádzač napokon odstúpil od nástupu do pracovného pomeru. Vedenie univerzity 
bude túto situáciu riešiť dočasne poverením zamestnanca z interných zdrojov. 

EU v Bratislave v uplatňovaní personálnej politiky postupuje v súlade so základnými pracovnoprávnymi nor-
mami, akými sú zákon o vysokých školách, Zákonník práce, zákon o výkone práce vo verejnom záujme, zá-
kon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákon o ochrane osob-
ných údajov a v súlade s internými predpismi univerzity, z ktorých najdôležitejšími sú Štatút EU v Bratislave, 
Pracovný poriadok EU v Bratislave, Zásady výberového konania EU v Bratislave a pod. 

Odrazom kvalitnej personálnej politiky je kvalifikačná štruktúra strategických zamestnancov, ktorými sú učite-
lia EU v Bratislave. Prehľad je v nasledujúcej tabuľke. 

KVALIFIKAČNÁ ŠTRUKTÚRA VŠ UČITEĽOV NA EU V BRATISLAVE. STAV VO FYZICKÝCH OSOBÁCH K 31. 12. 2006 
 TAB. Č. 1.30 
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 (1) (2) (1) + (2) (3) (1) až (3) (4) (5) (4) + (5) (6) (1) až (6)
NHF 15 4 19 39 58 42 34 76 3 137 
OF 10 3 13 25 38 34 31 65 0 103 
FHI 10 2 12 19 31 40 27 67 11 109 
FPM 10 0 10 32 42 19 40 59 9 110 
FMV 4 1 5 4 9 12 9 21 0 30 
PHF v Košiciach 4 1 5 13 18 25 12 37 0 55 
rektorát + ÚJ + CTVŠ 1 0 1 6 7 11 58 69 4 80 
za EU spolu 54 11 65 138 203 183 211 394 27 624 

 
Stratégiou rozvoja ľudských zdrojov je zabezpečovať prílev mladých zamestnancov, hlavne na pozície vyso-
koškolských učiteľov. V oblasti personálnej politiky sa venuje veľká pozornosť aj celoživotnému vzdelávaniu 
zamestnancov na všetkých úrovniach s cieľom zabezpečiť čo najkvalitnejšie plnenie pracovných úloh. Oso-
bitná starostlivosť je venovaná nastupujúcim zamestnancom, mladým perspektívnym pedagógom, ktorým sa 
poskytujú študijné stáže a pobyty doma i v zahraničí, pracovné pobyty vo sfére hospodárskej praxe a pod. 
Okrem toho EU v Bratislave umožňuje vysokoškolským učiteľom a výskumných pracovníkom pri riešení 
vedeckovýskumných úloh pracovať jeden deň v týždni mimo hlavného pracoviska. Na dokončenie habilitač-
ných a iných prác, ktoré sa pripravujú v súvislosti so zvýšením kvalifikácie zamestnancov, poskytuje zamest-
návateľ tvorivé platené voľno v dohodnutom rozsahu. Tento záväzok zamestnávateľa je dohodnutý aj 
v Kolektívnej zmluve EU v Bratislave. 

Kvalitná personálna a sociálna politika je východiskovou bázou na stabilizáciu zamestnancov na EU 
v Bratislave a ich všestranný rozvoj. Vývoj zamestnancov smerom k omladzovaniu základne pedagogických 
zamestnancov podstatnou mierou ovplyvňuje mzdová politika zamestnávateľa. V tomto smere využívame 
inštitúty rôznych príplatkov k tarifnému platu, už spomenuté motivačné ohodnotenia mladých pedagógov 
s ukončeným doktorandským štúdiom a v neposlednom rade i odmeny za vykonanú prácu, resp. cieľové 
odmeny a tiež motivačné odmeny za realizáciu projektov do Európskej komisie. Ako vidieť z nasledujúcej 
tabuľky, univerzite sa darí získavať aj perspektívnych mladých ľudí, i keď nie s konštantným úspechom. 
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VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA VŠ UČITEĽOV NA EU V BRATISLAVE. STAV VO FYZICKÝCH OSOBÁCH K 31. 12. 2006 
 TAB. Č. 1.31 

vek 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
do 35 rokov 142 168 184 187 193 183 165 
36 – 40 rokov 40 37 34 37 40 41 50 
41 – 50 rokov 153 145 133 127 115 111 108 
51 – 60 rokov 137 151 168 178 188 190 191 
nad 60 rokov 78 82 77 88 88 100 110 
spolu 550 583 596 617 624 625 624 

 
Nasledujúce tabuľky dávajú prehľad počtu skončených pracovných pomerov s uvedením doby trvania pra-
covného pomeru na EU v Bratislave a počet prijatých vysokoškolských učiteľov v produktívnom veku. Pri 
prehľade počtu skončených pracovných pomerov vidieť za posledné dva roky mierny pokles, čo dáva nádej, 
že sa odliv zamestnancov z pozícií vysokoškolských učiteľov zastaví a stabilizuje. V medziročnej bilancii 
stavu vysokoškolských učiteľov je totiž prírastok 11 učiteľov. 

PREHĽAD SKONČENIA PRACOVNÝCH POMEROV VŠ UČITEĽOV PRACUJÚCICH NA EU V BRATISLAVE V TZV. HLAVNOM 
PRACOVNOM POMERE TAB. Č. 1.32 
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2000 21 3 3 6 4 3 0 19 2 
2001 26 2 4 3 5 5 2 21 5 
2002 26 5 9 3 4 0 1 22 4 
2003 28 2 9 3 0 1 2 17 11 
2004 41 2 8 4 9 2 6 31 10 
2005 30 0 7 2 3 7 4 23 7 
2006 27 2 2 1 4 4 4 17 10 

 

POČET PRIJATÝCH VŠ UČITEĽOV V PRODUKTÍVNOM VEKU DO TZV. HLAVNÉHO PRACOVNÉHO POMERU. 
STAV VO FYZICKÝCH OSOBÁCH K 31. 12. 2006 TAB. Č. 1.33 

vek 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
do 35 rokov 14 20 27 22 29 18 20 
36 – 40 rokov 1 2 3 2 7 3 4 
41 – 50 rokov 8 5 6 5 2 5 7 
51 – 62 rokov 1 3 3 4 3 3 7 
spolu 24 30 39 33 41 29 38 

 
Na záver tejto časti uvádzame tabuľku s počtom vysokoškolských učiteľov EU v Bratislave s uvedením doby 
zamestnania na EU v Bratislave. 

POČET VŠ UČITEĽOV S UVEDENÍM DOBY ZAMESTNANIA NA EU V BRATISLAVE. 
STAV VO FYZICKÝCH OSOBÁCH K 31. 12. 2006 TAB. Č. 1.34 

doba zamestnania do 5 rokov 5 až 10 rokov 10 až 15 rokov viac ako 15 rokov 
VŠ učitelia 247 106 65 206 

 
V personálnej politike bol kladený dôraz na diferencovaný prístup v systéme odmeňovania. V súlade s Ko-
lektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2006 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa 
zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, sa 
na našej univerzite zrealizovalo s účinnosťou od 01. 07. 2006 zvýšenie stupnice platových taríf. V mzdovej 
politike realizovanej na EU v Bratislave je hodnotenie kvality, aktivity, invencie a osobnostného vkladu pri 
plnení pracovných úloh prioritným kritériom. V nasledujúcom prehľade sú funkcie vysokoškolských učiteľov 
uvedené z pohľadu zastúpenia žien na celkovom počte učiteľov. 
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ŠTRUKTÚRA UČITEĽOV VO FYZICKÝCH OSOBÁCH K 31. 12. 2006 TAB. Č. 1.35 

profesori docenti odborní 
asistenti asistenti lektori hosťujúci 

docenti 
spolu za 

pracoviskopracovisko 
spolu ženy spolu ženy spolu ženy spolu ženy spolu ženy spolu ženy spolu ženy

NHF 19 6 39 25 76 44 3 2 – – – – 137 77
OF 13 7 22 16 65 35 – – – – 3 1 103 59
FHI 12 5 19 13 67 41 10 7 1 – – – 109 66
FPM 10 – 32 23 59 34 9 6 – – – – 110 63
FMV 5 1 4 – 21 8 – – – – – – 30 9
PHF v Košiciach 5 1 12 6 37 24 – – – – 1 – 55 31
rektorát + ÚJ+CTVŠ 1 1 6 5 69 56 2 1 2 – – – 80 63
spolu EU 65 21 134 88 394 242 24 16 3 – 4 1 624 368

 
Popri zabezpečovaní komplexnej personálnej politiky EU v Bratislave s dôrazom na vysokú odbornosť, per-
spektívnosť, osobnostné predpoklady a bezúhonnosť sa plnili aj náročné úlohy v oblasti sociálnej politiky 
s cieľom zabezpečiť harmonický rozvoj osobnosti každého zamestnanca. 
Kolektívna zmluva medzi EU v Bratislave a Radou základných organizácií Odborového zväzu pracovníkov 
školstva a vedy na EU v Bratislave, ktorá je uzatvorená do 31. 03. 2007 v zmysle platných predpisov 
a v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa, obsahuje celý rad ustanovení, ktorými sa skvalitňuje 
starostlivosť o zamestnancov, ich pracovné podmienky a pracovnoprávne vzťahy. Spomenieme iba tie naj-
závažnejšie, ktoré sa dotýkajú všetkých kategórií našich zamestnancov, a tými sú napr.: skrátenie pracov-
ného času na 37,5 h týždenne, predĺženie výmery dovolenky nad rozsah ustanovený v § 103 ods. 1 až 3 ZP 
o jeden týždeň, nárok na odstupné nad zákonný nárok najmenej vo výške jedného funkčného platu, ak sa 
pracovný pomer zamestnanca skončí pred začatím plynutia výpovednej doby, nárok na odchodné nad roz-
sah zákonného nároku vo výške najmenej jedného funkčného platu pri splnení zákonných podmienok, nárok 
na príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie, resp. doplnkové dôchodkové sporenie 
a pod. Okrem toho zo sociálneho fondu sú realizované príspevky na stravovanie, regeneráciu pracovnej sily, 
na sociálnu výpomoc, jubilejné odmeny a pod. 
Na realizáciu individuálnej regenerácie bol zamestnancom poskytnutý jednotný príspevok. Okrem toho sa 
organizovali na podporu regenerácie pracovnej sily rôzne pohybové aktivity pre zamestnancov univerzity, 
rekreačné pobyty počas zimnej i letnej sezóny, výmenné zájazdy a pod. 
V stravovacích službách sa vylepšili podmienky, napr. denne sa možno stravovať aj bez predchádzajúcej objed-
návky, čím sa rozšírila ponuka jedál a minimalizovali sa časové straty pri využívaní fondu pracovného času. 
Sociálna politika EU v Bratislave je dlhodobo zameraná aj na skvalitnenie pracovných podmienok zamest-
nancov všetkých kategórií, zvlášť pedagógov a vedeckých zamestnancov, najmä modernizáciou počítačovej 
vybavenosti. V rámci sociálneho programu sa EU v Bratislave dlhodobo a perspektívne stará aj o zlepšenie 
študijných podmienok študentov univerzity. Výrazne sa zvýšili kapacity ubytovania na Podnikovohospodár-
skej fakulte EU v Košiciach a zlepšili podmienky ubytovania v internáte Ekonóm v Bratislave. 
Tradične dobrú úroveň vykazuje EU v Bratislave aj na úseku zdravotnej starostlivosti. V roku 2006 bola za-
bezpečená zdravotná starostlivosť o zamestnancov aj študentov prostredníctvom závodného a školských 
lekárov v zdravotných strediskách, ktoré sú v priestoroch univerzity na Dolnozemskej ceste 1 a v priestoroch 
internátu Horský park. V oboch zariadeniach ordinujú praktické lekárky, zubná lekárka a služby sú rozšírené 
o kožnú a gynekologickú ambulanciu. Informácie o sieti odborných lekárov a ich ordinačných hodinách sú 
zverejnené na úradnej výveske a na internetových stránkach EU v Bratislave. 
V sociálnom programe je zvlášť vyčlenená pozornosť zlepšeniu pracovných podmienok osobitným skupinám 
zamestnancov, akými sú perspektívni pedagógovia, študenti interného doktorandského štúdia, zamestnanci 
so ZPS a ŤZP, zamestnanci v preddôchodkovom veku a mladé rodiny. Majú prednostné právo pri riešení ich 
ubytovacích podmienok, bezbariérový vstup do objektov univerzity a pod. 
Pri uplatňovaní nástrojov personálnej a sociálnej politiky sa venovala zvýšená pozornosť hospodárnemu 
a efektívnemu vynakladaniu prostriedkov rozpočtu univerzity rešpektujúc zákon o verejnom obstarávaní. 

HLAVNÉ ZÁMERY ROZVOJA NA ÚSEKU PERSONÁLNEJ 
A SOCIÁLNEJ POLITIKY NA EU NA ROK 2007 

• Zabezpečovať komplexnú personálnu a sociálnu politiku v súlade s aktuálnymi pracovnoprávnymi pred-
pismi a rozvojovými programami univerzity. 
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• Zabezpečiť informovanosť zamestnancov o novelách Zákonníka práce, zákona o vysokých školách 
a o ďalších aktuálnych legislatívnych úpravách týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov. 

• V súlade s platnými zákonmi v stratégii riadenia a rozvoja ľudských zdrojov zabezpečiť hľadisko nároč-
nosti a výraznej odbornosti pri výbere nových zamestnancov univerzity a fakúlt na všetky pracovné pozí-
cie, zvlášť na miesta vysokoškolských učiteľov, vedeckých zamestnancov a vedúcich zamestnancov. 

• Zabezpečiť strategickú vedomostnú víziu s cieľom zaručiť perspektívu v konkurencii vysokoškolského 
vzdelávania a zníženie strát zamestnancov s najlepšími vedomosťami. 

• Zámery personálnej politiky prepojiť a podporiť kvalitnou sociálnou stratégiou. 

• Pripraviť a uzatvoriť novú kolektívnu zmluvu s kvalitným sociálnym programom pre všetky kategórie za-
mestnancov EU v Bratislave. 

• V procese napĺňania cieľov personálnej a sociálnej politiky dbať na hospodárnosť a efektívnosť vynakla-
dania prostriedkov rozpočtu univerzity a fakúlt. 

• Za splnenie uvedených zámerov sú zodpovední príslušní vedúci zamestnanci v zmysle organizačnej 
štruktúry EU v Bratislave. Priebežná kontrola plnenia týchto úloh sa uskutoční k 30. 09. 2007. 

VÝZNAMNÉ AKTIVITY NA EU 
• 8. februára 2006 udelil rektor EU čestnú vedeckú hodnosť doctor honoris causa EU v Bratislave prof. Dr. 

Heikovi Steffensovi, medzinárodne uznávanej osobnosti v problematike spotrebiteľskej politiky, osobitne 
v spotrebiteľskom vzdelávaní. 

• 16. februára 2006 sa uskutočnili druhé promócie absolventov celouniverzitného medzinárodného študij-
ného programu 2. stupňa štúdia medzinárodný finančný manažment, ktorý zabezpečuje EU v Bratislave 
v spolupráci s Univerzitou Martina Luthera v Halle-Wittenbergu. 

• 14. marca 2006 boli Cenou Ekonomickej univerzity ocenené najlepšie publikačné výstupy z vedeckovýs-
kumnej činnosti. 

• 24. marca 2006 sa na Ústave jazykov uskutočnila prednáška pani Osnat Lubraniovej, regionálnej riadi-
teľky UNIFEM (The United Nations Development Fund for Women) na tému UNIFEM – vplyv súčasného 
globálneho a regionálneho prostredia na prácu UNIFEM a všeobecne na prácu OSN. 

• 9. júna 2006 sa na EU v Bratislave konal medzinárodný seminár Kvalita jazykového vzdelávania na uni-
verzitách v Európe, ktorého organizátormi boli Ústav jazykov EU a nadnárodná profesijná organizácia 
Česko-slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách (CASAJC). 

• 23. júna 2006 zorganizoval Ústav medzinárodných programov EU medzinárodný seminár Interkultúrna 
komunikácia v medzinárodných hospodárskych vzťahoch, ktorý bol zavŕšením úspešného pilotného kur-
zu, ktorý by po akreditácii mal obohatiť vzdelávaciu ponuku EU. 

• V letnom semestri akademického roka 2005/2006 sa konal tretí ročník akreditovaného prednáškového 
cyklu Diplomacia v praxi. 

• 18. októbra 2006 udelil rektor EU čestnú vedeckú hodnosť doctor honoris causa Ekonomickej univerzity 
v Bratislave prof. Dr. Ralfovi Michaelovi Ebelingovi, významnému odborníkovi v oblasti finančného úč-
tovníctva a audítorstva v NSR a gestorovi nemeckofónneho štúdia na EU. 

• 15. novembra 2006 vystúpila na pôde EU pani Dr. Marie Flachsbartová, poslankyňa nemeckého 
Bundestagu v Berlíne s prednáškou na tému Medzinárodné parlamentárne štipendium. 

• 20. novembra 2006 bol otvorený Európsky týždeň vedy na EU v Bratislave. 

• 15. novembra 2006 sa uskutočnili voľby rektora EU v Bratislave na funkčné obdobie 2007 – 2011. 

• 29. novembra – 7. decembra 2006 sa uskutočnili voľby dekanov fakúlt EU na funkčné obdobie 2007 – 
2011. 

• decembra 2006 navštívil EU hlavný ekonóm OECD a riaditeľ Ekonomického direktoriátu pán Jean Phi-
lippe Cotis. 
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SPRÁVNA RADA EU 
Činnosť Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2006 prebiehala v súlade so zákonom 
č. 131/2002 o vysokých školách a Štatútom EU. V rámci svojej pôsobnosti podporuje posilňovanie väzby 
univerzity a spoločnosti. Vo svojej práci uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti EU, najmä v súvis-
losti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytnutých EU zo štátneho rozpočtu. 

Na svojom zasadnutí dňa 28. 2. 2006 správna rada v zmysle § 41 ods. 1 zákona o VŠ vyjadrila súhlasné 
stanovisko k návrhom rektora na predaj nehnuteľností vo vlastníctve EU. Ide o nehnuteľnosti v areáli na 
Kočánkovej ul. v Bratislave a nehnuteľnosti v areáli Vlčie hrdlo v Bratislave. Na zasadnutí Správnej rady dňa 
13. 12. 2006 rektor EU informoval, že EU zrealizovala predaj nehnuteľnosti na Kočánkovej ul. v Bratislave 
a nehnuteľnosti na Popradskej 84 v Košiciach, s ktorej odpredajom Správna rada EU súhlasila ešte v roku 
2005. V roku 2006 sa neuskutočnil predaj nehnuteľnosti vo Vlčom hrdle 74 Bratislava. 

V súlade s § 41 ods. 2 zákona o VŠ sa správna rada vyjadrovala k týmto správam: k výročnej správe 
o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2005, k výročnej správe o hospodárení EU za rok 2005. 
Prvá správa poskytla komplexný prehľad činností vykonávaných v roku 2005 súvisiacich s plnením poslania 
EU a jej dlhodobého zámeru, analyzovala výsledky hodnotení úrovne EU vo výchovno-vzdelávacej činnosti, 
v oblasti vedeckovýskumnej a v ďalších oblastiach univerzity, ako aj výsledky činnosti jednotlivých fakúlt 
a celouniverzitných pracovísk EU. Základom výročnej správy o hospodárení bola ročná účtovná závierka, 
ktorá obsahovala súvahu, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke a hodnotenie výsledku hospo-
dárenia. Správa konštatovala, že napriek medziročnému poklesu dotačných zdrojov hospodárenie EU v roku 
2006 vyústilo do celkového kladného hospodárskeho výsledku. V prijatom uznesení k správe o hospodárení 
správna rada odporučila rektorovi EU pokračovať v opatreniach zameraných na odstránenie straty z minu-
lých rokov vrátane opakovaného vyhlásenia verejných obchodných súťaží na predaj prebytočného majetku. 

Správna rada EU sa vyjadrovala aj k návrhu rozpisu rozpočtu EU v Bratislave na rok 2006. V súvislosti 
s finančnou situáciou správna rada rozhodla, že požiada ministra školstva SR o prehodnotenie metodiky 
rozpisu štátnej dotácie z úrovne rezortu v nadväznosti na dynamický vývoj počtu ekonomických fakúlt v po-
sledných rokoch a vznik súkromných vysokých škôl, z ktorých rozhodujúca väčšina je ekonomického zame-
rania, a tiež o prehodnotenie objemu finančných prostriedkov určených na výstavbu auly a rekonštrukciu 
bloku E ŠD Horský park. 

Správna rada sa v sledovanom období zaoberala aj návrhom na riešenie dlhodobých pohľadávok EU. 

V roku 2006 sa skončilo funkčné obdobie týmto členom správnej rady: Ing. Richardovi Farkašovi (navrhnutý 
MŠ SR), doc. Ing. Petrovi Mihókovi, CSc. (navrhnutý rektorom EU), prof. Ing. Michalovi Fendekovi, PhD. 
(navrhnutý AS EU), Pavlovi Gežíkovi (navrhnutý AS EU). Členstva v správnej rade sa vzdal JUDr. Ján Ro-
land Burger (navrhnutý rektorom EU). Správna rada EU bude v súlade s § 40 ods. 2 a 3 zákona o vysokých 
školách v roku 2007 doplnená na 14 členov. 

ŠTUDENTSKÝ PARLAMENT EU 
Študentský parlament Ekonomickej univerzity (ďalej len ŠP EU) ako najvyšší orgán študentskej samosprávy 
prešiel v roku 2006 mnohými výraznými zmenami, a to najmä v rámci fungovania jednotlivých univerzitných 
štruktúr. Okrem personálnych zmien sa ho dotkla i zmena koncepcie celkovej práce. 

ŠP EU je najvyšší reprezentačný orgán zastupujúci všetkých študentov Ekonomickej univerzity a zároveň pri 
riešení otázok na univerzitnej úrovni zjednocuje jednotlivé fakultné parlamenty. Všetky fakultné parlamenty 
majú svoje vlastné špecifiká a ŠP EU slúži na ich zjednotenie a nadviazanie užšej spolupráce, resp. vytvo-
renie spoľahlivého informačného toku medzi jednotlivými fakultami. Z daných oblastí vychádzala i jeho čin-
nosť v roku 2006. 

Pri organizácii činnosti univerzitného ŠP EU sme vychádzali zo vzájomnej koordinácie jednotlivých parla-
mentov. Sústredili sme sa na upevnenie existujúcej spolupráce a rozvinutia nových aktivít medzi jednotlivými 
fakultnými ŠP, informovanie a podávanie nezáväzných návrhov jednotlivým fakultám i rektorátu. Dôležitým 
míľnikom pre všetky parlamenty i ŠP EU boli v roku 2006 voľby rektora a následne i fakultné voľby dekanov, 
kde sme sa snažili vystupovať spoločne na základe nami jasne zadefinovaných pripomienok a návrhov 
a hájiť spoločné záujmy všetkých študentov EU. Tieto naše vízie sa snažíme rozvíjať i do budúcnosti. 
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Problémy „študentského života“ študentov univerzity sme sa rozhodli riešiť nepriamou formou, t. j. ŠP EU 
slúžil ako sprostredkovateľ, ktorý daný problém vždy posunul na riešenie priamo jednotlivému fakultnému 
parlamentu. Ten adresným spôsobom dokázal osloviť konkrétnych študentov a zároveň mu poskytnúť i po-
drobné informácie. 

Tento spôsob sa nám veľmi dobre osvedčil. Problémy sa riešili transparentnejšie, závery sa zefektívnili 
i časovo urýchlili. Ak sú jednotlivé parlamenty správne usmernené, sú oveľa produktívnejšie, ak konajú 
a fungujú samostatne a nie ako výkonný orgán ŠP EU. ŠP EU sa takto v podstate transformoval na poradný 
orgán univerzity. 

Okrem iných činností sa ŠP EU usiluje o koordináciu študentských aktivít na pôde EU a kultúrne i spoločen-
ské vyžitie študentov univerzity. Spoločná vízia ŠP NHF a ŠP OF nadobudla konkrétnu formu v zavedení 
televízneho vysielania v jednej z budov EU, kde študenti získavajú promptné informácie z ekonomického 
i hospodárskeho diania. ŠP EU nezabúda ani na  ušľachtilú stránku svojho fungovania a tak v roku 2006 pod 
záštitou ŠP OF zorganizoval verejnú zbierku v spolupráci s Ligou pre duševné zdravie. 

ŠP EU participoval i na organizácii rôznych iných kultúrno-spoločenských udalostí, ako aj diskusných fór, no 
keďže išlo iba o funkciu sprostredkovateľa, nebudú osobitne vymenované. 

K ďalšej vlastnej činnosti ŠP EU patrí i ubytovanie študentov univerzity. Hlavnou úlohou ŠP EU je dohodnúť 
podmienky ubytovania tak, aby bola dodržaná spravodlivosť i hlavný cieľ, a to spokojnosť študentov. 

Ako ďalší reprezentatívny krok vpred môže ŠP EU uviesť pôsobenie zástupcov Ekonomickej univerzity 
v Bratislave v Študentskej rade vysokých škôl Slovenskej republiky (ŠRVŠ SR), najvyššom zastupiteľskom 
orgáne študentov Slovenskej republiky. Prostredníctvom  delegátov univerzity bola zabezpečená informova-
nosť študentov EU o jednotlivých aktivitách všetkých vysokoškolských študentov  a dianí v ŠRVŠ SR. 

Celkovo možno činnosť ŠP EU za rok 2006 na pôde univerzity hodnotiť ako veľmi uspokojivú a prínosnú 
v rámci riešenia vzniknutých problémov. Jeho činnosť bola síce obmedzená, no o to úspešnejšie boli jednot-
livé fakultné parlamenty. Zlepšenie činnosti jednotlivých parlamentov spôsobené lepšou koordináciou medzi 
nimi bolo veľmi výrazné a na tomto základe môžeme smer, ktorým sa ŠP EU vydal v roku 2006, označiť za 
najvhodnejší na jeho fungovanie aj v roku 2007. 

ZMENY VNÚTORNÝCH PREDPISOV A ZMENY 
V ORGÁNOCH EU V ROKU 2006 

Vzhľadom na novelizovaný zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a prijatie zákona č. 552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záujme boli novokoncipované nasledujúce vnútorné predpisy univerzity, ktoré 
vymedzujú práva a povinnosti orgánov univerzity, jej funkcionárov, zamestnancov a študentov: Pracovný 
poriadok EU, Organizačný poriadok EU, Zásady volieb do Akademického senátu EU, Rokovací poriadok 
Akademického senátu EU, Rokovací poriadok Vedeckej rady EU, Štipendijný poriadok EU, Disciplinárny 
poriadok pre študentov EU a Rokovací poriadok disciplinárnej komisie EU. Novelizované vnútorné predpisy 
boli prerokované vo vedení EU, v kolégiu rektora EU a dňa 27. 06. 2006 schválené v Akademickom senáte 
EU, čím nadobudli platnosť. Uvedené vnútorné predpisy boli vydané formou dvoch brožúr a dané k dispozícii 
jednotlivým fakultám a ostatným pracoviskám univerzity. 
Následne na novelizované vnútorné predpisy univerzity sa v súčasnosti pripravujú aj novelizované základné 
vnútorné predpisy jednotlivých fakúlt EU. 
V roku 2006 došlo k zásadným zmenám v orgánoch EU. Vzhľadom na končiace sa funkčné obdobie akade-
mických funkcionárov EU sa konali voľby rektora a voľby dekanov piatich fakúlt. 
Novým rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2007 – 2011 sa stal prof. Ing. Ru-
dolf Sivák, CSc. 
Novými dekanmi fakúlt na funkčné obdobie 2007 – 2011 sa stali: 
prof. Ing. Ján Lisý, CSc., na Národohospodárskej fakulte EU 
prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc., na Obchodnej fakulte EU 
doc. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc., na Fakulte podnikového manažmentu EU 
prof. Ing. Michal Fendek, PhD., na Fakulte hospodárskej informatiky EU 
prof. Ing. Michal Tkáč, CSc., na Podnikovohospodárskej fakulte EU so sídlom v Košiciach 
Na Fakulte medzinárodných vzťahov EU funkčné obdobie dekanky prof. Ing. Ľudmily Lipkovej, CSc., naďalej trvá. 
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SUMARIZÁCIA VNÚTORNÝCH PRÍKAZOV A SMERNÍC 

PRÍKAZY REKTORA V ROKU 2006 

 1/2006 na zabezpečenie zlepšenia súčasného stavu hospodárenia s finančnými prostriedkami štátneho 
rozpočtu pridelenými EU v Bratislave, 

 2/2006 na opatrenia súvisiace s realizáciou prijímacích skúšok v dňoch 19. 06. – 24. 06. 2006, 

 3/2006 na dodržiavanie čerpania dovolenky, 

 4/2006 opatrenia na zabezpečenie celkového kladného hospodárskeho výsledku EU, 

 5/2006 na zabezpečenie využívania fondu pracovného času na pracoviskách EU, 

 6/2006 na zabezpečenie využívania fondu pracovného času na pracoviskách EU, 

 7/2006 opatrenia v súvislosti s výsledkami kontroly agendy zahraničných služobných ciest, 

 8/2006 na vykonanie mimoriadnej fyzickej inventúry ku dňu 30. 04. 2006 na CĎV, 

 9/2006 zabezpečenie plánu dovoleniek v roku 2006, 

 10/2006 v súvislosti s výsledkami kontroly vyúčtovania zahraničných ciest zamestnancov EU na oddelení 
pre zahraničné vzťahy EU, 

 11/2006 na vykonanie mimoriadnej fyzickej inventúry ku dňu 31. 07. 2006, 

 12/2006 na vykonanie ročnej fyzickej inventúry centrálne zabezpečovaného materiálu civilnej ochrany 
a ostatného materiálu civilnej ochrany na EU, 

 13/2006 na vykonanie ročnej fyzickej inventúry materiálu civilnej ochrany na PHF v Košiciach, 

 14/2006 úlohy vyplývajúce zo zápisnice o prerokovaní správy o výsledku kontroly hospodárenia vo Vyda-
vateľstve EKONÓM za roky 2002 až 2004, 

 15/2006 na vykonanie fyzickej inventúry materiálu a tovaru v skladoch a predajniach a dokladovej inven-
túry hmotného a nehmotného majetku EU k 31. 12. 2006. 

INTERNÉ SMERNICE V ROKU 2006 

 1/2006 základné pravidlá hospodárenia Ekonomickej univerzity v Bratislave, 

 2/2006 verejné obstarávanie v podmienkach EU v Bratislave, 

 3/2006 evidencia publikačnej činnosti a ohlasov na EU v Bratislave, 

 4/2006 priznávanie sociálneho štipendia študentom EU v Bratislave, 

 5/2006 poskytovanie cestovných náhrad pri tuzemských pracovných cestách v podmienkach EU v Bra-
tislave, 

 6/2006 zásady organizačného a finančného zabezpečenia zahraničných pracovných ciest zamestnan-
cov EU v Bratislave, 

 7/2006 pravidlá vykonávania podnikateľskej činnosti EU v Bratislave, 

 8/2006 účtovné a daňové odpisy v podmienkach EU v Bratislave, 

 9/2006 školné a poplatky spojené so štúdiom na EU v Bratislave, 

 10/2006 centrálny nákup informačných zdrojov na EU v Bratislave. 
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2. ČINNOSŤ FAKÚLT 

NÁRODOHOSPODÁRSKA FAKULTA EU 

RIADENIE A ROZVOJ FAKULTY 
Činnosť na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len NHF EU) sa v roku 
2006 uskutočňovala v súlade s existujúcimi právnymi normami, štatútom fakulty a vnútornými predpismi 
fakulty univerzity. Pravidelne pracovali aj poradné orgány dekana NHF EU (vedenie fakulty a kolégium de-
kana). Ich aktivity boli zamerané najmä na skvalitnenie obsahu a metodiky vzdelávania, na rozvoj vedy a vý-
skumu, na spoluprácu s významnými vedeckovýskumnými pracoviskami a s hospodárskymi inštitúciami, na 
medzinárodnú spoluprácu a personálny rozvoj. 

V roku 2006 pracovalo vedenie fakulty v tomto zložení: 
 
Dekan PROF. ING. RUDOLF SIVÁK, PHD. 

Prodekani  DOC. ING. JUDITA TÁNCOŠOVÁ, PHD. štatutárny zástupca dekana 
  prodekanka pre vzdelávaciu činnosť 
  a sociálnu starostlivosť študentov 
 DOC. ING. VLADIMÍR GONDA, PHD. prodekan pre vedu a doktorandské štúdium 
 DOC. ING. EVA MUCHOVÁ, PHD. prodekanka pre zahraničné vzťahy 
   a styk s verejnosťou 
 DOC. ING. PAVOL OCHOTNICKÝ, PHD. prodekan pre rozvoj fakulty 

Tajomníčka fakulty ING. GABRIELA REPOVÁ 

KOLÉGIUM DEKANA 

prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. dekan 
Ing. Michal Borodovčák, CSc. vedúci Katedry financií NHF EU 
prof. Ing. Milan Buček, DrSc., vedúci Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU 
Ing. Valér Demjan predseda Odborového zväzu NHF EU 
doc. Ing. Vladimír Gonda, PhD. prodekan 
prof. Ing. Anežka Jankovská, PhD. vedúca Katedry bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU 
prof. Ing. Ján Lisý, PhD., vedúci Katedry ekonomickej teórie NHF EU 
prof. Ing. Anna Majtánová, PhD. vedúca Katedry poisťovníctva NHF EU 
doc. Ing. Eva Muchová, PhD., prodekanka 
doc. Ing. Pavol Ochotnický, PhD. prodekan 
Ing. Gabriela Repová tajomníčka 
prof. Ing. Eva Rievajová, PhD. predsedníčka Akademického senátu NHF EU 
doc. Ing. Vojtech Stanek, PhD. vedúci Katedry sociálneho rozvoja a práce NHF EU 
prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD. vedúci Katedry pedagogiky NHF EU 
Ing. Radovan Ščesný vedúci Katedry aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky NHF EU 
 do 31. 10. 2006 
Ing. Ivan Šóš vedúci Katedry aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky NHF EU 
 od 15. 11. 2006 
doc. Ing. Judita Táncošová, PhD. prodekanka 
Ing. Peter Trúchly predseda Odborového zväzu NHF EU 
prof. Ing. Pavol Vincúr, PhD. vedúci Katedry hospodárskej politiky NHF EU 
Miriama Svetkovská predsedníčka ŠP NHF EU od 01. 09. 2006 
Martin Šimek predseda ŠP NHF EU do 31. 08. 2006 
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VEDECKÁ RADA 

prof. Ing. Sivák Rudolf, PhD. – predseda 

ČLENOVIA 
prof. Ing. Július Alexy, PhD., doc. Ing. Elena Beňová, PhD., Ing. Michal Borodovčák, PhD., prof. Ing. Milan 
Buček, DrSc., doc. Ing. Vladimír Gonda, PhD., prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD., doc. Ing. Vieroslava Hol-
ková, PhD., prof. Ing. Božena Chovancová, PhD., prof. Ing. Michal Janok, PhD., prof. Ing. Anežka Jankov-
ská, PhD., doc. Ing. Mária Klimíková, PhD., prof. Ing. Ján Lisý, PhD., prof. Ing. Anna Majtánová, PhD., doc. 
Ing. Vladimír Mikulec, PhD., doc. Ing. Alexander Moravčík, DrSc., doc. Ing. Eva Muchová, PhD., doc. Ing. 
Pavol Ochotnický, PhD., prof. Ing. Eva Rievajová, PhD., doc. Ing. Eva Romančíková, PhD., doc. Ing. Anna 
Schultzová, PhD., prof. Ing. Oto Sobek, PhD., doc. Ing. Vojtech Stanek, PhD., prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD., 
doc. Ing. Judita Táncošová, PhD., doc. Ing. Jozef Tvrdoň PhD., prof. Ing. Pavol Vincúr, PhD. 

EXTERNÍ ČLENOVIA 
doc. Ing. Jan Iša, DrSc., Ing. Jozef Búšik, PhD., – hosťujúci docent, Ing.Elena Kohútiková, PhD., – hosťujúci 
docent, prof. Ing. Jozef Košnár, DrSc., prof. Ing. Mikuláš Luptáčik, DrSc., doc. Ing. Jozef Makúch, PhD., doc. 
Ing. Milan Murgaš, PhD., Ing. Ján Artúr Oberhauser, PhD., prof. Ing. Tibor Paulík, PhD., Ing. Vladimír Ran-
čík, doc. Ing. Peter Staněk, PhD., Ing. Ján Saulič, PhD., Ing. Štefan Zajac, PhD., – hosťujúci docent 

KATREDY VEDÚCI 

katedra ekonomickej teórie (KET) prof. Ing. Ján Lisý, PhD. 
katedra hospodárskej politiky (KHP) prof. Ing. Pavol Vincúr, PhD. 
katedra financií (KF) Ing. Michal Borodovčák, CSc. 
katedra bankovníctva a medzinárodných financií (KBaMF) prof. Ing. Anežka Jankovská, PhD. 
katedra poisťovníctva (KPoi) prof. Ing. Anna Majtánová, PhD. 
katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja (KVSaRR) prof. Ing. Milan Buček, DrSc. 
katedra sociálneho rozvoja a práce (KSRaP) doc. Ing. Vojtech Stanek, PhD. 
katedra pedagogiky (KP) prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD. 
katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (KAIaVT) Ing. Radovan Ščesný 
 
Odborné smerovanie a rozvoj fakulty vychádzali aj v roku 2006 z koncepcie rozvoja NHF EU do roku 2007 
a z dlhodobého zámeru rozvoja fakulty do roku 2010. V priebehu roka vedenie fakulty konkretizovalo kon-
cepciu rozvoja (dlhodobý zámer) do roku 2010. Na základe zhodnotenia východiskovej pozície fakulty, rám-
cových zmien a pri zohľadnení strategického smerovania EU bol rozvoj fakulty zameraný na dva strategické 
ciele: 
• dobudovať NHF EU na fakultu schopnú poskytovať, v súlade so svojím profilom, kvalitné vysokoškolské 

vzdelávanie v rámci európskeho priestoru, 
• prispieť k transformácii EU na výskumnú univerzitu. 

Na dosiahnutie uvedených cieľov boli pre jednotlivé činnosti NHF EU stanovené nasledujúce priority, ktorých 
realizácia sa začala na fakulte už v predchádzajúcom roku. 

Išlo o zabezpečenie: 

• transferu najnovších poznatkov svetovej ekonomickej teórie do výučby, 

• moderných foriem výučby a trvalej kvality výučby, 

• aktivít v oblasti vedy a aplikovaného výskumu, 

• spolupráce s praxou pri príprave a umiestňovaní absolventov fakulty na trhu práce, 

• informovanosti o fakulte pre verejnosť, 

• ďalších moderných foriem a informatizácie do riadenia a hodnotenia jednotlivých činností fakulty, 

• rozvoja podnikateľských aktivít fakulty. 
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PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 
Výchovno-vzdelávacia činnosť bola v roku 2006 zameraná predovšetkým na zvýšenie kvality všetkých foriem 
pedagogického procesu zo stránky obsahovej a metodickej (v prednáškach, konzultáciách, seminároch a cviče-
niach). Jedným z hlavných cieľov pedagogického procesu bolo naplniť požiadavky kladené na ekonomické vzde-
lávanie podľa jednotlivých študijných odborov a študijných programov akreditovaných na NHF EU a pripraviť ab-
solventov schopných reagovať na požiadavky hospodárskej praxe. Riešili sa aj otázky nového obsahového za-
merania študijných odborov a študijných programov, na jednotlivých stupňoch štúdia, s cieľom dosiahnuť úroveň 
štandardov v krajinách Európskej únie. V roku 2005 sa začala výučba novo akreditovaných študijných programov 
na 1. a 2. stupni štúdia. 

V pedagogickej oblasti bola činnosť NHF EU v roku 2006 orientovaná najmä: 
• na metodickú prípravu a obsahové zameranie jednotlivých predmetov v učebných plánoch novo akredi-

tovaných študijných odborov a študijných programov na jednotlivých stupňoch štúdia, k čomu smeruje 
aj edičná činnosť fakulty; 

• na prechod na novú päťstupňovú klasifikačnú stupnicu na 1. stupni štúdia; 
• na skoordinovanie dobiehajúcich učebných plánov študijných odborov a špecializácií a trvalé vytváranie 

predpokladov prípravy absolventov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia podľa požiada-
viek na trhu práce; 

• na prepájanie teórie s praxou, čoho výsledkom bolo zapájanie odborníkov z hospodárskej praxe a za-
hraničných lektorov do výchovno-vzdelávacej činnosti, a to nielen v pedagogickom procese (vo všetkých 
formách vysokoškolskej výučby), ale aj v komisiách pre štátne skúšky, pri vedení diplomových prác, 
resp. vypracúvaní posudkov diplomových prác a pod.; 

• na zadávanie tém diplomových prác v súlade so zameraním študijných odborov a špecializácií po zoh-
ľadnení požiadaviek hospodárskej praxe a v súlade s realizovanými vedeckovýskumnými projektmi kate-
dier. Preddiplomové praxe študentov boli orientované na študijný odbor, resp. špecializáciu, ktorú si štu-
dent zvolil, a výsledkom toho bolo mnoho kvalitných diplomových prác. V tomto roku bola udelená Cena 
Nadácie Národohospodár za mimoriadne tvorivý prístup pri vypracovaní diplomovej práce 16 absolven-
tom fakulty, čo je 2,8 % z celkového počtu absolventov; 

• na zvyšovanie kvality v pedagogickom procese, čoho výsledkom bol v roku 2005 pomerne vysoký počet 
vynikajúcich absolventov. V uvedenom roku bola udelená Cena Nadácie Národohospodár za dosiahnutý 
študijný priemer známok do 1,50 počas celého štúdia 36 absolventom, čo je 6,34 % z celkového počtu 
568 absolventov. Cenou Penta Group bola ocenená 1 študentka fakulty; 

• na zameranie publikačnej činnosti na predmety pre novoakreditované študijné programy 1. a 2. stupňa 
štúdia. V tejto súvislosti možno konštatovať, že v podstate všetky predmety vyučované na fakulte sú po-
kryté základnou študijnou literatúrou; 

• na skvalitnenie všetkých foriem výučby a realizáciu systému vyhodnocovania úrovne výučby formou do-
tazníkov, ktorá sa na NHF EU uskutočňuje v dvoch rovinách, a to: 
a) na úrovni katedier, ktoré uskutočňovali anketu na záver semestra podľa jednotlivých predmetov a ve-

dúci katedier na jej základe prijímali opatrenia na ďalšie zlepšenie kvality výučby tak z obsahovej, 
ako aj metodickej stránky, 

b) na úrovni študentského parlamentu, ktorý uskutočňoval anketu formou dotazníkov so zámerom od-
strániť duplicity v jednotlivých predmetoch; 

• na zlepšovanie obsahovej stránky vyučovaných povinných a voliteľných predmetov, implementovaním 
poznatkov z vedeckovýskumnej činnosti učiteľov NHF EU do pedagogického procesu; 

• na zvyšovanie kvality v pedagogickej oblasti v jednotlivých formách výučby zlepšovaním metodiky pred-
nášania, vedenia seminárov a skúšania na katedrách NHF EU; 

• na spoluprácu so zahraničnými univerzitami a fakultami obdobného zamerania tak na úrovni fakulty, ako 
aj jednotlivých katedier. 

Uvedené hlavné zámery v pedagogickej oblasti učitelia fakulty v roku 2005 v značnej miere splnili. Popri za-
bezpečovaní pedagogického procesu na EU sa tiež podieľali na vzdelávacích aktivitách mimo univerzity, a to 
najmä na rôznych rekvalifikačných kurzoch a účelových kurzoch pre inštitúcie bankovej a poisťovacej sústa-
vy a pracovníkov verejnej správy. 

Na NHF EU študovalo k 31. 10. 2006 na 1. a 2. stupni štúdia celkovo 2 878 študentov a na 3. stupni 160 
doktorandov. Prehľad ich počtu podľa foriem a druhov štúdia je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 
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STAV ŠTUDENTOV A DOKTORANDOV K 31. 10. 2006 TAB. Č. 2.1 

stupeň štúdia forma štúdia 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník spolu 
1. Bc. D 544 392 0 0  939 
1. Bc. E 188 120 0 0  308 
2. Ing. E 37 33 0 0  70 
Bc. E 0 0 70 0  70 
Ing. D 0 0 484 306 345 1138 
Ing. E 0 0 119 134 126 379 
zahraniční  2 1 1 2   
spolu  771 546 674 442 471 2904 
doktorandi DŠ 12 7 3 0 0 22 
doktorandi EŠ 27 20 32 34 25 138 
spolu  39 27 35 34 25 160 

 

ŠTUDENTI NHF EU ŠTUDOVALI V NASLEDUJÚCICH AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH A PROGRAMOCH 
  TAB. Č. 2.2 

študijný odbor študijný program forma štúdia druh štúdia
financie, bankovníctvo a investovanie financie, bankovníctvo a investovanie DŠ, EŠ 
poisťovníctvo poisťovníctvo DŠ, EŠ 
verejná správa a regionálny rozvoj verejná správa a regionálny rozvoj DŠ, EŠ 
národné hospodárstvo národné hospodárstvo DŠ, EŠ 
národné hospodárstvo ľudské zdroje v sociálno-ekonomickom rozvoji DŠ, EŠ 
učiteľstvo profesijných predmetov 
a praktickej prípravy učiteľstvo praktických ekonomických predmetov DŠ, EŠ 

1. stupeň 

financie, bankovníctvo a investovanie financie DŠ, EŠ 
financie, bankovníctvo a investovanie bankovníctvo DŠ, EŠ 
financie, bankovníctvo a investovanie daňovníctvo a daňové poradenstvo DŠ, EŠ 
poisťovníctvo poisťovníctvo DŠ, EŠ 
verejná správa a regionálny rozvoj verejná správa a regionálny rozvoj DŠ, EŠ 
národné hospodárstvo hospodárska politika DŠ, EŠ 
národné hospodárstvo sociálny rozvoj a sociálna politika DŠ, EŠ 
národné hospodárstvo ekonomická teória a ekonomická žurnalistika DŠ, EŠ 
učiteľstvo profesijných predmetov 
a praktickej prípravy učiteľstvo odborných ekonomických predmetov DŠ, EŠ 

2. stupeň 

dejiny národného hospodárstva dejiny národného hospodárstva DŠ, EŠ 
ekonomická teória ekonomická teória DŠ, EŠ 
ekonomická teória hospodárska politika DŠ, EŠ 
verejná správa a regionálny rozvoj verejná správa a regionálny rozvoj DŠ, EŠ 
financie financie a bankovníctvo DŠ, EŠ 
poisťovníctvo poisťovníctvo DŠ, EŠ 
prognostika prognostika DŠ, EŠ 
odborová didaktika teória ekonomického vzdelávania DŠ, EŠ 

3. stupeň 

VEDECKOVÝSKUMNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
Vedecký a výskumný potenciál NHF EU bol v roku 2006 prioritne orientovaný na rozvíjanie základného vý-
skumu s cieľom zabezpečiť rozvoj ekonomickej teórie a na základe najnovších poznatkov rozvíjať študijné 
a vedné odbory na fakulte. Špecifické zameranie vedeckovýskumnej činnosti jednotlivých katedier NHF EU 
pritom vyplynulo z profilácie týchto pracovísk. 

Zámery výskumu v roku 2006 boli splnené. Možno to dokumentovať závermi z 1 priebežnej a 1 záverečnej 
oponentúry IGP, 3 priebežných a 2 záverečných oponentúr IGP mladých vedeckých pracovníkov, ako aj 6 
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záverečných správ z riešenia projektov VEGA, 7 hodnotiacich správ za prvú etapu riešenia grantových vý-
skumných projektov VEGA, 1 hodnotiacej správy za prvú etapu riešenia a 2 záverečných správ grantových 
výskumných projektov KEGA. 

Výsledky výskumu riešitelia prezentovali na zahraničných a domácich konferenciách a seminároch. Boli 
z nich vydané zborníky a učitelia fakulty publikovali výsledky výskumu aj vo vedeckých a odborných časopi-
soch, ako aj vo forme spracovania monografií, vysokoškolských učebníc a skrípt. Výsledky sa tiež využili 
v pedagogickom procese. 

V roku 2006 sa na NHF EU riešilo 41 vedeckovýskumných projektov (druhy projektov a pridelené finančné 
prostriedky sú uvedené v tabuľke). 

 

PREHĽAD PROJEKTOV RIEŠENÝCH V ROKU 2006 TAB. Č. 2.3 

druh projektu počet pridelené finančné prostriedky v tis. Sk 

Zahraničné granty 1 – 
6. RP 2 129,- 
Projekty ŠPVaV – – 
Projekty VEGA 16 2 113,- 
Projekty KEGA 3 699,- 
Projekty hospodárskej praxe   
Projekty MVTS (SR – ČR) – – 
Inštitucionálne projekty (IGP) 2 398,- 
MVP iné   
Projekty mladých pracovníkov do 35 rokov 5 213,- 
Iné projekty spolu 12 5 263,- 
spolu 41 8 815,- 

 
 

participácia NHF EU na projektoch riešených v roku 2006 

Projekty MVP do 35 rokov 1 
ESF 3 
6. RP 1 

 

Pridelené finančné prostriedky boli použité efektívne a boli vyčerpané. Z hľadiska objemu však nepokrývali 
potreby jednotlivých riešiteľov a katedier. Ich nedostatok sa negatívne prejavil v materiálnom zabezpečení 
výskumu, ako aj v problémoch s financovaním účasti učiteľov na domácich a zahraničných konferenciách 
a pri zabezpečovaní publikovania výstupov z vedeckovýskumnej činnosti. 

V roku 2006 rozvíjala fakulta vo výskume aj spoluprácu s inštitúciami v SR a v zahraničí. Aj keď táto spolu-
práca nemala často priamy finančný efekt, resp. tento efekt bol ťažko vyčísliteľný, jej nesporný význam bol 
v tom, že pomáhala zabezpečiť kompatibilitu obsahu výučby s poprednými ekonomickými školami a fakulta-
mi v zahraničí a rozvíjať medzinárodnú kooperáciu vo vede a výskume. Spolupráca sa orientovala na vypra-
cúvanie odborných posudkov na výskumné úlohy a dizertačné práce, členstvo v oponentských radách a ko-
misiách, v spoločných odborových komisiách, vo vedeckých radách a slúžila tiež na rozšírenie informačnej 
základne na riešenie výskumných úloh a na rozvoj vedeckých a pedagogických kontaktov učiteľov fakulty. 

Viaceré výstupy z riešenia vedeckovýskumných projektov na NHF EU sa využili pri tvorbe koncepčných 
vládnych dokumentov, legislatívy, pri formulovaní niektorých záverov v rámci reformy verejnej správy, inšti-
tucionalizácie regionálneho rozvoja, reformy ekonomického vzdelávania a pod. 

Ku konkrétnym výsledkom z riešenia výskumných projektov v roku 2006 možno zahrnúť tiež rozsiahly počet 
publikovaných výstupov, ktorý je uvedený v tabuľke. 
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ŠTRUKTÚRA PUBLIKOVANÝCH PRÁC A VÝSTUPOV PRACOVNÍKOV FAKULTY TAB. Č. 2.4 

a) Knižné publikácie počet/AH 
Vedecké a umelecké monografie – v zahraničných vydavateľstvách 1 
 – v domácich vydavateľstvách 10 
Odborné knižné publikácie – v zahraničných vydavateľstvách – 
 – v domácich vydavateľstvách – 
Kapitoly vo vedeckých a umeleckých monografiách – zahraničných – 
 – domácich 13 
Kapitoly v odborných knižných publikáciách – zahraničných 1 
 – domácich 1 
Vysokoškolské učebnice knižné – v zahraničných vydavateľstvách – 
 – v domácich vydavateľstvách 5 
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach – zahraničných – 
 – domácich 18 
Učebné texty (skriptá – prednášky, cvičenia) 15 
Kapitoly v učebných textoch 14 
Stredoškolské učebnice 9 
b) Vedecké a umelecké práce publikované v recenzovaných vedeckých a umeleckých časopisoch 53 
Karentované (Current Contents) časopisy zahraničné 2 
Karentované (Current Contents) časopisy domáce 11 
Nekarentované časopisy zahraničné 7 
Nekarentované časopisy domáce 33 
c) Odborné práce publikované v recenzovaných odborných časopisoch 34 
 – v zahraničných 1 
 – v domácich 18 
Recenzie v odborných časopisoch 15 
d) Odborné práce publikované v odborných časopisoch 57 
 – v zahraničných 1 
 – v domácich 47 
Recenzie v odborných časopisoch 9 
e) Vedecké práce publikované v zborníkoch (z konferencií) 341 
V medzinárodných – recenzovaných zborníkoch 41 
 – ostatných zborníkoch – 
V domácich – recenzovaných zborníkoch 262 
 – ostatných zborníkoch 38 
f) Prezentácia na vedeckých (umeleckých) sympóziách, kongresoch a pod. 93 
Medzinárodných – vyžiadané prednášky 3 
 – prijaté prednášky 21 
 – postre – 
Domácich – vyžiadané prednášky 21 
 – prijaté prednášky 48 
 – postre – 
g) Správy o vedeckovýskumnej činnosti 14 
IGP EU 7 
Úlohy riešené podľa HZ 3 
Výskumné štúdie 4 
h) Ostatné 27 
Redakčné a zostavovateľské práce 5 
Heslá v domácich encyklopédiách 1 
Ostatné odborné práce 21 
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Z hľadiska štruktúry výskumných projektov bol v roku 2006 trend znižovať počet riešených interných inštitu-
cionálnych grantov EU a orientovať sa na externé granty, a to VEGA, KEGA a medzinárodné granty vrátane 
zapojenia sa do 6. RP. 
KVSaRR riešila v roku 2006 v rámci 6. RP EÚ 2 projekty: Regional Trajectories to the Knowlege Economy: 
A Dynamic Model EURODITE. Cieľom projektu je výskum úlohy poznatkovej ekonomiky v európskych regió-
noch a porozumenie politike, ktorá by umožňovala ich sociálnu kohéziu. V tomto rámci sa skúmajú také proce-
sy priestorového usporiadania, ako je systém klastrov a inovačného prostredia. Na projekte sa zúčastňuje 24 
európskych univerzít a výskumných centier. Koordinátorom projektu je University of Birmingham UK, Centre for 
Urban and Regional Studies. Ďalším projektom 6. RP je projekt PREPARE: Priority European Programme in 
Advance Regional Economics. Koordinátorom projektu je Wirtschaftsuniversität Wien (Vienna University of 
Economics and Business Administration), Department of City and Regional Development, na projekte sa zú-
častňuje 7 európskych univerzít a výskumných centier. Cieľom projektu je zlepšiť schopnosti mladých vedcov 
a PhD. študentov predovšetkým z nových členských krajín EÚ tak, aby mohli pracovať ako vysokokvalifikovaní 
výskumníci a členovia medzinárodnej vedeckej komunity v oblasti regionálneho rozvoja a regionálnej politiky. 
Učitelia NHF EU sú riešiteľmi 4 projektov ESF: Podpora implementácie učiacej sa organizácie v Bratislavskom 
samosprávnom kraji, MAAG – Program na zvýšenie adaptability žiakov stredných škôl pri vstupe na trh práce, 
Rozvoj celoživotného vzdelávania ekonomických žurnalistov v Bratislavskom regióne, Implementácia požiada-
viek regionálneho trhu práce do ekonomického vzdelávania. Participujú tiež na riešení ďalších 3 projektov ESF: 
Progresívne formy dištančného vzdelávania v oblasti ekonómie pre neekonómov s využitím e-learningu (koor-
dinátor projektu pre e-learningový modul Poisťovníctvo: prof. Ing. J. Porvazník, CSc.), Vzdelávanie a príprava 
nezamestnaných pre trh práce realizovanom prostredníctvom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Inter-
nacionalizácia vzdelávania ekonómov a manažérov (celouniverzitný projekt), kde sa podieľajú na vypracovaní 
inovovanej pedagogickej dokumentácie predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch. 
Celkovo možno konštatovať, že vedeckovýskumná činnosť NHF EU aj v roku 2006 vychádzala z potrieb 
pedagogického procesu, vedeckého zamerania fakulty, ako aj z potrieb hospodárskej praxe a posilnila kredit 
fakulty medzi ekonomickými fakultami doma aj v zahraničí. Zároveň pomohla skvalitniť pedagogický proces 
a mnohé výstupy tejto činnosti využívajú inštitúcie hospodárskej praxe a tiež ďalšie vzdelávacie inštitúcie. 

ČLENSTVO UČITEĽOV NHF EU V ROKU 2006 VO VEDECKÝCH RADÁCH A TÍMOCH INÝCH UNIVERZÍT 
A ORGÁNOV V SR A ZAHRANIČÍ 

UVEDENÉ AKTIVITY VYKONÁVALI UČITELIA NHF EU ČLENSTVOM V TÝCHTO ORGÁNOCH TAB. Č. 2.5 

členstvo učiteľov počet 
Výkonný výbor Sekcie bánk a poisťovní SOPK – člen 1 
Ratingový výbor Slovenskej ratingovej agentúry – člen 1 
Atestačná komisia Prognostického ústavu SAV – člen 1 
Riadiaca komisia Projektu reformy riadenia verejných financií – tajomník RK a koordinátor projektu 1 
Pracovná skupina pre komunikáciu v rámci Koncepcie zavedenia EUR v SR 1 
Redakčná rada časopisu Dane a účtovníctvo v praxi – predseda 1 
Redakčná rada časopisu Dane a účtovníctvo v praxi – členovia 2 
Komisia environmentálneho označovania výrobkov pri Ministerstve životného prostredia SR – člen 1 
Komisia pre štátne doktorské skúšky Masarykovej univerzity Brno ČR – člen 1 
Skúšobná komisia Slovenskej komory audítorov – člen 1 
Dozorná rada neinvestičného fondu pri EU v Bratislave – člen 1 
Komisia štátneho tajomníka MF SR pre daňovú legislatívu – člen 1 
Réseau de recherche PGV (Vedeckovýskumnej siete krajín Vyšehradskej skupiny) 1 
Pilotný výbor Réseau de recherche PGV (Vedeckovýskumnej siete krajín Vyšehradskej skupiny) 1 
Francúzsko-slovenská obchodná komora 1 
Sieť Tuning educational structures in Europe 1 
Lokálna koordinácia MP Leonardo da Vinci Meeting Europe outside the Union borders: training opportunities 
for students in a changing socio-economic environment“ (2000 – 2006) 1 

Tím posudzovateľov Grantovej agentúry ČR, Praha 3 
Tím posudzovateľov rekvalifikačných kurzov pre potreby Akreditačnej komisie MŠ SR 1 
Komisia VEGA MŠ SR a SAV pre ekonomické a právne vedy 1 
Predsedníctvo VEGA a podpredseda komisie Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV pre ekonomické 
a právne vedy ESFMU v Brne (04. 11. 2002) 1 
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Vedecká rada Fakulty managementu v Jindřichovom Hradci 1 
Vedecká rada Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 
Vědecká rada Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně 1 
Vedecká rada Ústavu slovenskej a svetovej ekonomiky v Bratislave 1 
Vedecká rada VŠEMVS Bratislava 1 
Redakčná rada časopisu Ekonomická revue – odborný časopis Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava 1 
Redakčná rada časopisu Obchodno-podnikateľskej fakulty v Karvinej, Slezská univerzita v Opave – Acta 
academica karviniensis 1 

Redakčná rada Ekonomického časopisu/Journal of Economics 1 
Redakčná rada vedeckého časopisu Ekonomika a spoločnosť – Ekonomickej fakulty UMB 1 
Edičná rada časopisu Národohospodářský obzor (vedecký časopis Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně) 1 

Komisia pre štátne doktorské skúšky a pre obhajoby dizertačných prác v doktorskom študijnom programe 
ekonomické teorie, oboru ekonomie na ESF MU v Brne 3 

Komisia pre štátne doktorské skúšky a komisia pre obhajoby dizertačných prác ESF MU v Brne 1 
Komisia pre štátne doktorské skúšky a pre obhajoby dizertačných prác EF UMB 1 
Školitelia pre doktorské študijné programy na ESF MU v Brne, pre doktorandský študijný program: 
ekonomické teórie, obor ekonómia na ESF MU v Brne 4 

Odborové rady v doktorandskom študijnom programe Ekonomické teórie – odbor ekonómia na ESF MU 
v Brne 2 

Komisia pre štátne záverečné skúšky magisterského študijného programu Slezské univerzity v Opavě, 
Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 3 

Komisia pre štátne záverečné skúšky bakalárskeho študijného programu Slezské univerzity v Opavě, 
Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 1 

Štátnicová komisia a Komisia pre obhajoby doktorandských a dizertačných prác, Ekonomická fakulta Vysoké 
školy báňské v Ostravě, ČR 4 

Pracovná skupina AK pre oblasť ekonómie a manažmentu s pôsobnosťou pre študijné odbory 3.3.1 – 3.3.4; 
3.3.17 – 3.3.19 1 

Pracovná skupina pre VŠ ekonomického zamerania Akreditačnej komisie vlády pri MŠ SR – člen 1 
VR Fakulty soc.-ekonomických vzťahov v Trenčíne 4 
Redakčná rada časopisu Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo – predseda 1 
Redakčná rada – Vedecké listy STU v Bratislave 1 
Externý skúšajúci na City University v Bratislave 1 
Open University Czech Republic – Vedecká rada 1 
Podpredseda Spoločnosti A. Dubčeka 1 
Pracovná skupina pre VŠ ekonomického zamerania Akreditačnej komisie vlády pri MŠ SR 1 
Komisia MPSVaR SR pre cenu práce 1 
Rada Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov 1 
VR Ekonomickej fakulty VŠB TU Ostrava 1 
VR Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne 1 
VR Drevárskej fakulty TU vo Zvolene 1 
VR Prognostického ústavu SAV 1 
Výbor pre Slovenské audítorské štandardy pri SKAU 1 
Komisia VEGA 1 
Akreditačná komisia, poradný orgán vlády SR 1 
Akreditačná komisia MŠ SR 1 
Národná riadiaca komisia pre realizáciu zapojenia SR do projektu UNCTAD-u a IFAD-U na posilnenie 
kapacít účtovného výkazníctva a audítorstva 1 

Skúšobná komisia pre skúšky uchádzačov o audítorskú profesiu pri MF SR 1 
Pracovná skupina pre VŠ ekonomického zamerania Akreditačnej komisie vlády pri MŠ SR 1 
Prezídium Slovenskej komory audítorov a predseda Výboru pre etiku pri Prezídiu SKAU 1 
Vedecké kolégium SAV pre spoločenské vedy 1 
Ústavná rada pri ŠIOV v Bratislave 1 
Predsedníctvo KEGA 1 
Komisia KEGA č. 1 1 
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Odborná komisia pre tvorbu ZPD pri ŠIOV v Bratislave 4 
Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska 1 
Intersteno – Medzinárodná federácia pre spracovanie informácií 1 
Redakčná rada časopisu Slovenský stenograf 1 
Redakčná rada časopisu Pedagogické spektrum 1 
Redakčná rada časopisu ESC odborný ekonomický časopis 1 
Vedecká rada Fakulty financií, UMB, Banská Bystrica 3 
Vedecká rada Ekonomickej fakulty TU v Košiciach 1 
Vedecká rada Fakulty ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice 1 
Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku SR – predseda 1 
Klub regionalistov – predseda 1 
Slovenská sekcia ERSA (European Regional Science Association) 12 
Slovenská sekcia RSAI (Regional Science Association International) 12 
Rada vlády SR pre verejnú správu – člen 1 
Stála expertná komisia pre environmentálnu a ekologickú výchovu a vzdelávanie na vysokých Školách, 
Ministerstvo školstva SR – člen 1 

Ústredná rada pre environmentálnu výchovu a vzdelávanie, poradný a koordinačný orgán ministra životného 
prostredia SR 1 

Team Europe, člen, Delegation of the European Commission in the Slovak Republic 1 
Editorial Board Member, Occasional Paers, The Network of Institutes and Schools of Public Administration 
in Central and Eastern Europe, Bratislava – člen 2002 1 

Ex-ante hodnotenie Národného strategického rámca SR na roky 2007 – 2013 – expert 1 
Člen 3 komisií pre obhajoby doktorských dizertačných prác (DrSc.) 1 
Rada vysokých škôl SR 1 
Pracovná komisia pri Rade vysokých škôl SR 1 
Odborná demografická komisia – členka 1 
Odborná pracovná skupina pri MPSVaR k problematike minimálnej mzdy 1 
Asociácia komunálnych ekonómov SR 1 
Únia miest SR – čestná členka a expertka 1 
Klub ekonómov pri EU 1 
Slovenská geografická spoločnosť pri SAV – členka výboru 1 
Medzirezortná koordinačná komisie pre vzdelávanie vo verejnej správe pri Ministerstve vnútra SR – člen 1 
Člen vedeckého kolégia Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja Poľnohospodárskej univerzity v Nitre 1 
Lokálny expert pre Národný strategický rozvojový rámec 1 
Komisia pre posudzovanie projektov v rámci Rakúsko-Slovenská Akcia (poradný výbor) 1 
Komisia pre posudzovanie projektov v rámci Slovensko-Maďarsko-Ukrajina (poradný výbor) 1 
Member of internatinal organization ISCOMET – International Scientific Conference „Minorities for Europe 
of Tomorrow“, by a resolution of the Commitee of ministers of the Council of Europe (Resolution (72) 35) 
of May 14th, 1992) 

1 

Európska akadémia vied a umení -European Academy of Science and Arts, Salzburg  1 
Akademie fuer Raumforschung und Landesplanung, NSR, Hannover, člen Deutsch-tchechisch-slowakische 
Arbeitsgemeinschaft,1991 1 

European Urban and Regional Studies (University of Durham, Anglicko), člen redakčnej rady časopisu. 
Skupina nezávislých expertov pre Európsku chartu miestnej samosprávy. Rada Európy, Strasbourg 1 

European Regional Science Association Council – člen európskeho výboru 1 
Special preparatory programme for the Structural funds in the Slovak Republic, Senior Expert in Progra-
mming and Training Group 1 

Systematische Evaluierung des Regionalmanagements in Osterreich, (Bundeskanzleramt, Abteilung IV/4 1 
Danube Space Study, EC, DG XVI 1 
Vision Planet – Strategies for Integrated Spatial Development of the Central European, Danubian 
and Adriatic Space, EC, DG XVI 1 

Výbor pre finančnú inštitúciu SKAU 1 
Národná riadiaca komisia pre oblasť medzinárodných účtovných štandardov 1 
Pracovná skupina pre VŠ ekonomického zamerania Akreditačnej komisie vlády pri MŠ SR 1 
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MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A ZAHRANIČNÁ ČINNOSŤ 
Medzinárodná spolupráca patrí svojím významom medzi kľúčové priority fakulty. NHF EU je viacero rokov 
zapojená do mnohých medzinárodných programov, ku ktorým patria tak štandardné európske vzdelávacie 
a výskumné programy, ako aj bilaterálne programy spolupráce s európskymi univerzitami. Z európskych 
programov boli pracoviská NHF EU v roku 2006 zapojené najmä do programov SOCRATES-ERASMUS, 
SOCRATES – podprogram IP, CEEPUS, Leonardo da Vinci, Európsky sociálny fond. 

a) NHF EU aj v roku 2006 pokračovala v projekte v rámci programu Socrates – Intensive Programme on 
European Integration (Intenzívny program o európskej integrácii). Partnerskými univerzitami fakulty sú: Uni-
versidade de Coimbra, Portugalsko, UFSIA Antwerpen, Belgicko, Faculteit der Economische Wetenschapen, 
Groningen, Holandsko, Katolícka univerzita Leuven, Belgicko, University of Siena, Taliansko, University of 
Poitiers, Francúzsko. V rámci tohto programu, odznela aj prednáška Mgr. Miroslava Šipikala, PhD., 
z KVSaRR. 

b) NHF EU v rámci programu LEONARDO DA VINCI koordinuje praktické stáže portugalských študentov 
v slovenských firmách. Projekty: 

• Mobilidade 2000 – 2006 

• Good Opoortunity for Active Learning (GOAL), 

• Placement in Enterprise for Lifelong Education (PELE). 

c) Učitelia fakulty participujú na riešení 2 celouniverzitných projektov ESF: 

• Internacionalizácia vzdelávania ekonómov a manažérov, kde sa podieľajú na vypracovaní inovovanej pe-
dagogickej dokumentácie predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch, 

• Vytvorenie integrovaného systému zabezpečenia a zdokonaľovania kvality na EU v Bratislave, kto-
rého cieľom je vypracovať a zaviesť do praxe integrovaný systém riadenia a hodnotenia kvality na 
Ekonomickej univerzite v Bratislave. 

d) Medzinárodný výskumný projekt: Projekt 6. RP: EURODITE CIT3-CT-2005-006187: Regional Trajecto-
ries to the Knowledge Economy: a Dynamic Model. Projekt je zameraný na pochopenie úlohy poznatkov 
v ekonomikách európskych regiónov s cieľom prispieť k podpore zmeny týchto regiónov smerom k po-
znatkovo založenej ekonomike so zvýšenou sociálnou kohéziou. 

e) Medzinárodný výskumný projekt: Projekt 6. RP: PREPARE: Priority European Programme in Advance 
Regional Economics – výskumná činnosť sa orientuje hlavne na možnosti využitia inštitútu verejno-
súkromného partnerstva pri realizácii regionálnej politiky územnej samosprávy a ľudské zdroje ako pred-
poklad konkurencieschopnosti regiónov. 

 
V roku 2006 bolo na NHF EU prijatých 87 zahraničných hostí, a to na úrovni vedenia fakulty, ako aj katedier. 
Tieto návštevy boli spojené s konzultáciami týkajúcimi sa obsahu a metód výučby predmetov, s účasťou na 
konferenciách a seminároch, ako aj s monitorovaním možných foriem spolupráce s fakultou: 
 
 štát počet hostí 87 
 Česká republika 67 

 Veľká Británia 2 

 Belgicko 1 

 Slovinsko 1 

 Rusko 1 

 Rakúsko 2 

 Portugalsko 1 

 Poľsko 10 

 USA 2 
 
Vedenie NHF EU prijalo v roku 2006 týchto významných zahraničných hostí: Dr. August Oesterle, Vienna 
University, (štipendista KSRaP), dr. Guido Erreygers, University of Antwerp, Belgicko (prednášky na KET), 
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dr. Bruno de Borger, University of Antwerp, Belgicko (prednášky na KHP), dr. Andreas Georgiou, MMF, 
Washington, USA (intenzívny kurz Finančné programovanie), prof. Joaquim Feio, University of Coimbra, 
Portugalsko, (Socrates, koordinátor), prof. Gerald Groshek, University of Redlands, USA, (semestrálny pred-
náškový pobyt), Dr. Colin Lawson, University of Bath, Veľká Británia, Dr. Adrian Winnett, University of Bath, 
Veľká Británia. 

V rámci internacionalizácie vzdelávania fakulta v roku 2006 ponúkla zahraničným študentom programu ERAS-
MUS a tiež študentom EU výučbu vybraných predmetov vo svetových jazykoch: makroekonómia (AJ, FJ), trh 
práce a manažment ľudských zdrojov (AJ), medzinárodné zdaňovanie (AJ), všeobecná ekonomická teória (FJ), 
ekonomické modely v medzinárodných financiách (AJ), medzinárodné financie (FJ), operácie na finančnom 
trhu (AJ). Súčasťou vzdelávacieho programu fakulty sa stali predmety vyučované v cudzích jazykoch profe-
sormi a docentmi zo zahraničných univerzít: hosť. doc. Andreas Georgiou – finančné programovanie (AJ) 
a prof. Gerald Groshek (University of Redlands, USA) – všeobecná ekonomická teória (AJ). 

Vyslania študentov na zahraničné študijné pobyty sa realizovali v rámci medzinárodných výmenných prog-
ramov, do ktorých bola fakulta zapojená. V roku 2006 absolvovalo študijné pobyty, príp. odbornú prax 
v zahraničí 22 študentov NHF EU (z toho podľa programov): 
 
 program študiné pobyty 22 

 SOCRATES 16 

 IP SOCRATES 3 

 MIB PECO 1 

 MINERVA 1 

 LŠ Danubia 1 
 
V roku 2006 vycestovalo do zahraničia 87 učiteľov NHF EU. V rozhodujúcej miere to boli krátkodobé zahra-
ničné cesty zamerané na účasť na medzinárodných konferenciách, kongresoch, seminároch a workshopoch. 
V rámci týchto pobytov sa tiež zrealizovali krátkodobé stáže a návštevy vyplývajúce z bilaterálnej a multilate-
rálnej spolupráce. 
 
 štát počet ciest 87 

 Belgicko 3 

 Česká republika 47 

 Poľsko 13 

 Dánsko 1 

 Francúzsko 2 

 Grécko 1 

 Kanada 1 

 Rakúsko 15 

 Rumunsko  1 

 Slovinsko 2 

 V. Británia 1 
 
Na základe bilaterálnych zmlúv spolupracuje NHF EU s viac ako 20 zahraničnými univerzitami. K najdôleži-
tejším partnerom patria: University of Poitiers, Francúzsko, Université Paul Cezanne, Aix-Marseille 3, Fran-
cúzsko, Universita degli Studi di Siena, Taliansko, Friedrich Schiller University, Jena, Nemecko, University of 
Aarhus, Dánsko, Canakkale Onsekiz Mart University, Turecko, University of Bath, Veľká Británia, University 
of Antwerp, Belgicko, University of Coimbra, Portugalsko, Masarykova univerzita v Brne, VŠE Praha. 
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SPOLUPRÁCA S HOSPODÁRSKOU PRAXOU 
Spolupráca s inštitúciami hospodárskej praxe sa rovnako ako v predchádzajúcich rokoch zameriavala na: 

Užšiu výmenu teoretických poznatkov rozvíjaných na fakulte s poznatkami zástupcov hospodárskej sféry SR 
či v zahraničí. Spolupráca sa zameriavala predovšetkým na organizovanie spoločných odborných seminá-
rov, vypracúvanie odborných posudkov výskumných úloh, členstvo v oponentských komisiách, vypracúvanie 
ekonomických analýz, odborných stanovísk ku koncepčným a hodnotiacim dokumentom, ale aj na členstvo 
pedagógov v odborných grémiách vrcholných inštitúcií a významných podnikateľských subjektov SR. Vý-
znamnú oblasť spolupráce predstavovala výmena a vzájomné poskytovanie aktuálnych informácií a poznat-
kov, v oblasti propagácie a publikačnej činnosti a v oblasti zvyšovania kvalifikácie. Naopak viaceré výstupy 
z riešenia vedeckovýskumných projektov, ďalších fakultných výstupov, poznatky pedagógov, ale aj študen-
tov boli poskytnuté tvorcom koncepčných vládnych dokumentov, odborným a poradenským tímom zodpo-
vedným za koncipovanie a implementáciu reforiem prebiehajúcich v SR. 

Pomoc absolventom pri uplatnení sa na trhu práce najmä prostredníctvom poskytovania informácií o preja-
venom záujme spolupracujúcich firiem a inštitúcií o absolventov fakulty a prezentačnými aktivitami takýchto 
organizácií, resp. poskytovaním referencií o absolventoch zo strany učiteľov. 

Zapojenie renomovaných odborníkov z praxe do pedagogického procesu a prednášky/semináre význam-
ných odborníkov zo SR a zahraničia, orientované na aktuálne ekonomické témy. Fakulta tým reagovala na 
záujem študentov o takúto formu skvalitnenia štúdia. Zároveň tým vedenie fakulty rozvíjalo schopnosti štu-
dentov tvorivo aplikovať získané teoretické poznatky a schopnosť diskutovať o aktuálnych ekonomických 
problémoch. 

Zlepšenie materiálnych a finančných podmienok činnosti fakulty, ako bolo sponzorovanie vedeckých konfe-
rencií, seminárov, finančná pomoc pri vydávaní vysokoškolských učebníc, monografií, učebných textov 
a zborníkov, pri kancelárskom, počítačovom a softvérovom vybavení učební. Tejto forme spolupráce venuje 
vedenie fakulty neustále zvýšenú pozornosť. 
 
Aj v roku 2006 využila NHF EU možnosť predložiť na Ministerstvo školstva SR rozvojové projekty. Fakulta 
získala a realizuje rozvojové projekty v nasledujúcich oblastiach: 

• Využívanie IT ako prostriedku na e-vzdelávanie (e-learning) 

• University ON AIR 

• Unikátne pracovisko Centrum spracovania informácií 

• Informačné stredisko NHF EU v Bratislave 

• e-kurz REPORERO – regionálna politika a regionálny rozvoj 

• e-kurz REBANT – regionálna ekonomika Bratislava – Nitra 

• Metodické aspekty e-vzdelávania (e-learningu) s aplikáciou na predmet VET – všeobecná ekonomická 
teória 

ORGANIZAČNÝ A PERSONÁLNY ROZVOJ FAKULTY 

K 31. 12. 2006 pracovalo na fakulte 137 pedagogických pracovníkov, z toho 77 žien. Z uvedeného počtu 
bolo 19 profesorov (z toho 4 mimoriadni profesori) a 39 docentov. Podiel profesorov na celkovom počte uči-
teľov predstavoval 13,86 %, podiel docentov 28,46 %. Pedagogický proces na fakulte zabezpečovalo 76 
odborných asistentov, z toho 42 CSc. resp. PhD., čo bolo 55,47 %, a 3 asistenti, čo bolo 2,18 % z celkového 
počtu učiteľov. Na fakulte pôsobilo priemerne 14 externých pedagógov z iných univerzít, resp. významní 
odborníci z hospodárskej praxe. V roku 2006 zabezpečovalo pedagogickí proces aj 36 interných doktoran-
dov. V roku 2006 rozviazalo pracovný pomer s fakultou 9 pracovníkov, z toho 6 pedagogických pracovníkov, 
3 technicko-hospodárski pracovníci. K 31. 12. 2006 bolo na fakultu prijatých 5 pedagogických pracovníkov, 
z toho v kategórii odborný asistent (4) a asistent (1). V kategórii vedeckovýskumných pracovníkov pôsobilo 
na fakulte 9 pracovníkov, z toho 1 bol prijatý v roku 2006. V kategórii technicko-hospodárskych pracovníkov 
pracovalo na fakulte 22 pracovníkov, z toho 3 boli prijatí v roku 2006. 
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ŠTRUKTÚRA UČITEĽOV A DOKTORANDOV PODĽA KATEDIER K 31. 12. 2006 TAB. Č. 2.6 

 riadni 
profesori 

mimoriadni 
profesori 

profesori 
spolu 

docenti
spolu 

OA 
s PhD. OA OA 

spolu A učitelia 
spolu 

interní 
doktorandi

KET 2 2 4 12 4 4 8 0 24 7 
KHP 2 1 3 9 5 2 7 0 19 8 
KVSaRR 1 0 1 5 4 1 5 0 11 4 
KSRaP 3 1 4 0 4 2 6 0 10 2 
KF 2 0 2 8 12 11 23 0 33 7 
KBMaF 3 0 3 4 5 8 13 0 20 5 
KPoi 1 0 1 0 4 2 6 1 8 2 
KPg 1 0 1 1 4 1 5 1 8 1 
KAIVaT 0 0 0 0 0 3 3 1 4 0 
NHF 15 4 19 39 42 34 76 3 137 36 

 

VÝVOJ FYZICKÉHO STAVU ZAMESTNANCOV PODĽA KATEGÓRIÍ TAB. Č. 2.7 

kategória zamestnancov stav k 31. 12. 2005 stav k 31. 12. 2006 
vysokoškolskí učitelia 136 137 
vedeckovýskumní pracovníci 11 9 
ostatní zamestnanci 24 21 
spolu 171 167 

ZOZNAM ŠTUDENTOV FAKULTY, KTORÝM BOLO V ROKU 2006 PRIZNANÉ MIMORIADNE ŠTIPENDIUM 

Dana Augustinová, Lea Chanečková, Lucia Cveková, Libuša Čurlejová, Karol Feranec, Martin Filičko, Karol 
Freisleben, Ľubomíra Garčalová, Nora Gregorová, Miriama Guňovská, Martina Hajtášová, Katarína Hlavatá, 
Veronika Holičová, Dušan Hudák, Veronika Jakubíková, Stanislav Karabínoš, Denisa Kujanová, Dana Lalí-
ková, Adela Lehocká, Mária Lichvárová, Zuzana Maslonková, Jana Olešová, Jana Parízková, Ladislav Pa-
siar, Barbora Pavlíková, Martina Pjatriková, Michal Podlucký, Simona Polonyová, Miriama Svetkovská, Mar-
tin Šimko, Matej Šiškovič, Ľubomír Šramek, Janka Števánková, Michal Štofko, Štefan Taška, Zuzana Toma-
nová, Jana Václavíková, Mária Vojtková, Vladimír Zaťko, Michal Bróska, Andrej Čaja, Vladimír Halamček, 
Branislav Hronský, Adela Kajanová, Barbora Kocková, Lenka Košnárová, Ľuboš Kuchta, Andrej Polonec, 
Ján Remeta, Ján Šilan, Ivana Šmolová, Nina Štefániková, Lenka Tatarková, Matej Valach 

VÝZNAMNÉ AKTIVITY NHF EU V ROKU 2006 
Za osobitne významné aktivity v roku 2006 možno považovať: 

• prechod na novú päťstupňovú klasifikačnú stupnicu v 1. stupni štúdia, 

• koordináciu dobiehajúcich študijných odborov a špecializácií a trvalé vytváranie predpokladov na prípra-
vu absolventov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia podľa požiadaviek na trhu práce, 

• skvalitnenie všetkých foriem výučby a realizáciu systému vyhodnocovania úrovne výučby formou dotaz-
níkov, 

• implementáciu 8 rozvojových projektov fakulty, 

• realizáciu 2 projektov v rámci 6. rámcového programu EU: 
• Regional Trajectories to the Knowledge Economy: a dynamic model EURODITE (Regionálne trajek-

tórie k znalostnej ekonomike: dynamický model EURODITE), 
• Priority European Programme in Advance Regional Economics (PREPARE), 

• realizáciu programu Socrates/Erasmus Intensive Programme on European Integration (Intenzívny prog-
ram o európskej integrácii), 

• realizáciu medzinárodných programov Leonardo da Vinci. NHF EU v rámci tohto programu koordinuje 
praktické stáže portugalských študentov v slovenských firmách: 
• Mobilidade 2000 – 2006 



VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 

 53

• Good Opoortunity for Active Learning (GOAL), 
• Placement in Enterprise for Lifelong Education (PELE), 

• participácia v celouniverzitných projektoch ESF: 
• Internacionalizácia vzdelávania ekonómov a manažérov, 
• Vytvorenie integrovaného systému zabezpečenia a zdokonaľovania kvality na EU v Bratislave, 

• podpísanie, resp. inovovanie zmlúv o spolupráci s inštitúciami hospodárskej praxe a centrálnymi orgánmi 
SR (ministerstvá), 

• zorganizovanie medzinárodnej odbornej konferencie (v spolupráci s SOPK) Vplyv európskej integrácie 
na vývoj finančných trhov, 

• realizovanie 6 medzinárodných vedeckých konferencií, 

• riešenie 4 projektov v rámci Európskeho sociálneho fondu, 

• zabezpečenie výučby viacerých predmetov na EU v cudzích jazykoch, 

• prednášanie profesorov a docentov zo zahraničných univerzít na NHF EU. 

HLAVNÉ ZÁMERY ROZVOJA FAKULTY V ROKU 2007 
V roku 2007 predpokladá vedenie NHF EU realizovať: 

• harmonizovať obsah výučby vybraných predmetov s obsahom obdobných predmetov na univerzitách 
v krajinách EÚ a iných krajín (ako súčasť vstupu do celouniverzitného projektu v rámci internacionalizá-
cie vzdelávania), 

• začať budovať ucelený študijný program v AJ určený zahraničným študentom, 

• zvýšiť podiel študentov denného štúdia a doktorandov na zahraničných pobytoch v zahraničí, 

• zvýšiť počet zahraničných učiteľov prednášajúcich na NHF EU, 

• ďalší rozvoj elektronického vzdelávania, 

• aplikovať aktívne formy výučby v rámci vyučovaných predmetov, 

• vstup fakulty ako súčasť univerzity do procesu medzinárodnej evalvácie, 

• zvýšiť zapojenie sa kolektívov pracovníkov fakulty hlavne do medzinárodných vedeckých a výskumných 
projektov, štátnych programov vedy a výskumu, 

• realizovať medzinárodné vedecké konferencie a zvýšiť účasť zahraničných renomovaných odborníkov 
na konferenciách organizovaných fakultou, resp. jej katedrami, 

• podporovať individuálne aktivity učiteľov pri zapájaní sa do pracovných tímov, spracúvať expertízy 
a vládne a iné dokumenty, s cieľom demonštrovať schopnosť aplikácie poznatkov učiteľov pri riešení 
konkrétnych rozhodovacích problémov, 

• pokračovať a ďalej rozvíjať spoluprácu s významnými inštitúciami verejného sektora a podnikateľských 
subjektov s cieľom: 
• ďalej rozvinúť spätnú väzbu k obsahovej náplni štúdia na fakulte, 
• umožniť vzájomnú výmenu poznatkov a prax študentov, 
• pripraviť pre partnerské inštitúcie požadovaných špecialistov, 

• zvýšiť počet odborných mediálnych vystúpení k aktuálnym ekonomickým otázkam, 

• zvýšiť objem verejne dostupných informácií o fakulte a jej odborných výstupoch, 

• dôsledne premietnuť kvalitatívne kritériá prideľovania finančných zdrojov z Ministerstva školstva SR 
a hodnotiacich kritérií akreditačných/ratingových agentúr do riadenia fakulty a hodnotenia výsledkov uči-
teľov/katedier, 

• realizovať implementáciu komplexného informačného systému o učiteľoch a študentoch fakulty, 

• zvýšiť zapojenie sa pracovníkov NHF hlavne do takých aktivít, ktoré zužitkujú individuálne odborné po-
znatky učiteľov (hlavne špecializované vzdelávacie kurzy, štátne objednávky a pod.). 
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OBCHODNÁ FAKULTA EU 

RIADENIE A ROZVOJ FAKULTY 

Dekan DOC. ING. FERDINAND DAŇO, CSC. 
 
Prodekani PROF. ING. JAROSLAV KITA, CSC. prodekan pre zahraničné vzťahy 
   štatutárny zástupca dekana 
 DOC. ING. EVA HANULÁKOVÁ, PHD. prodekanka pre rozvoj a PR 
 DOC. ING. ALICA LACKOVÁ, CSC. prodekanka pre vzdelávanie 
 DOC. ING. VALÉRIA MICHALOVÁ, CSC. prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium 
 
Tajomníčka fakulty ING. VALÉRIA LOVÁSIKOVÁ 

KOLÉGIUM DEKANA 

doc. Ing. Ferdinand Daňo, CSc. dekan 
prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc. prodekan 
doc. Ing. Eva Hanuláková, PhD. prodekanka 
doc. Ing. Alica Lacková, CSc. prodekanka 
doc. Ing. Valéria Michalová, CSc.  prodekanka 
Ing. Valéria Lovásiková tajomníčka 
doc. Ing. Júlia Lipianska, CSc. vedúca Katedry marketingu OF EU 
prof. Ing. Peter Baláž, CSc. vedúci Katedry medzinárodného obchodu OF EU 
doc. Ing. Mária Pachingerová, CSc. vedúca Katedry služieb a cestovného ruchu OF EU 
Ing. Rastislav Strhan, PhD. vedúci Katedry tovaroznalectva a kvality tovaru OF EU 
doc. JUDr. Mikuláš Sabo, CSc. vedúci Katedry obchodného práva a predseda AS OF EU 
doc. Ing. Gabriela Kristová, CSc. vedúca Katedry informatiky obchodných  firiem OF EU 
doc. Ing. Otília Zorkóciová, CSc. predsedkyňa ZO OZ PŠaV pri OF EU 
Bohuslav Pisár predseda Študentského parlamentu OF EU 

KATEDRY VEDÚCI 
katedra marketingu (KMr) doc. Ing. Júlia Lipianska, CSc. 
katedra medzinárodného obchodu (KMO) prof. Ing. Peter Baláž, CSc. 
katedra služieb a cestovného ruchu (KSaCR) doc. Ing. Mária Pachingerová, CSc. 
katedra tovaroznalectva a kvality tovaru (KTaKT) Ing. Rastislav Strhan, PhD. 
katedra obchodného práva (KOP) doc. JUDr. Mikuláš Sabo, CSc. 
katedra informatiky obchodných firiem (KIOF) doc. Ing. Gabriela Kristová, CSc. 

VEDECKÁ RADA 
doc. Ing. Ferdinand Daňo, CSc. – predseda 
prof. Ing. Peter Baláž, CSc., prof. Ing. Viera Čihovská, CSc., prof. Ing. Soňa Ferenčíková, CSc., doc. Ing. 
Viera Gavaľová, CSc., doc. Ing. Eva Hanuláková, PhD., prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc., prof. Ing. Vojtech Kol-
lár, CSc., doc. Ing. Gabriela Kristová, CSc., doc. Ing. Alica Lacková, CSc., prof. Ing. Dagmar Lesáková, 
CSc., D.M.M., doc. Ing. Júlia Lipianska, CSc., doc. Ing. Valéria Michalová, CSc., doc. JUDr. Ľudmila Novac-
ká, CSc., doc. Ing. Mária Pachingerová, CSc., doc. Ing. Kornélia Richterová, CSc., doc. JUDr. Mikuláš Sabo, 
CSc., doc. Ing. Marta Smreková, CSc., prof. Ing Vincent Sniščák, CSc., prof. Ing. Helena Strážovská, CSc., 
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Ing. Rastislav Strhan, PhD., prof. Ing. Drahoš Šíbl, DrSc., prof. Ing. Kristína Viestová, CSc., doc. Ing. Otília 
Zorkóciová, CSc. 

EXTERNÍ ČLENOVIA 
prof. Ing Peter Bielik, CSc., dekan FEaM SPU, Nitra, Ing. Adrián Ďurček, predseda COOP Jednota Sloven-
sko, s. d., Bratislava, Ing. Pavol Konštiak, CSc., hosť. doc., prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu 
SR, Bratislava, Ing. Pavol Lančarič, CSc., generálny riaditeľ Orange Slovensko, Bratislava, RNDr. Ing. Ma-
rián Matušovič, CSc., predseda predstavenstva VÚB Asset Management, Bratislava, Ing. Miroslav Rosina, 
PhD., viceprezident Matador, a. s., Púchov, prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., riaditeľ Ekonomického ústavu 
SAV, Bratislava, doc. RNDr. Ing. Ľubomír Šlahor, CSc., FM UK, Bratislava, doc. JUDr. Zbyněk Švarc, FMV 
VŠE, Praha, Ing. Elena Trenčianska, CSc., hosť. doc., generálna riaditeľka Treinco, spol. s r. o., Bratislava, Ing. 
Miroslav Uličný, podpredseda predstavenstva Tatra banky, a. s., Bratislava, Ing. Pavol Weiss, CSc., hosť. 
doc., riaditeľ Ústavu turizmu, a. s., Bratislava. 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 
Obchodná fakulta v roku 2006 zabezpečovala vzdelávanie absolventov nielen v študijných odboroch akredi-
tovaných v roku 2001, ale realizovala aj výučbu študentov v rámci nových študijných programov akreditova-
ných v roku 2004 na všetky stupne vysokoškolského štúdia (bakalárske, inžinierske a doktorandské). Obidva 
študijné programy 1. stupňa vysokoškolského štúdia, t. j. podnikanie v obchode a cestovnom ruchu a zahra-
ničnoobchodné podnikanie sa v akademickom roku 2006/2007 začali realizovať súčasne dennou i externou 
formou iba v Bratislave. Pedagogické pracoviská mimo Bratislavy umožňujú študentom vzdelávať sa len 
v jednom z uvedených študijných programov. 

Z piatich akreditovaných študijných programov na 2. stupeň vysokoškolského štúdia sa v roku 2006/2007 
zabezpečovala výučba v dvoch z nich, a to v študijnom programe marketingový manažment dennou a exter-
nou formou a v študijnom programe medzinárodný obchod len externou formou. 
 

POČET ŠTUDENTOV ZAPÍSANÝCH NA OBCHODNÚ FAKULTU EU K 31. 10. 2006 TAB.Č. 2.8 

ročník stupeň 
štúdia študijný odbor študijný program forma 

štúdia miesto 
1. 2. 3. 4. 5. 

spolu

DŠ Bratislava 368 269 – – – 637 
DŠ Nové Zámky 43 40 – – – 83 
EŠ Bratislava 72 32 – – – 104 

podnikanie 
v obchode 
a cestovnom 
ruchu 

EŠ Púchov – 28 – – – 28 
DŠ Bratislava 250 168 – – – 418 
EŠ Bratislava 33 17 – – – 50 

1. obchodné 
podnikanie 

zahranično-obchodné 
podnikanie 

EŠ Topoľčany 39 30 – – – 69 

DŠ Bratislava 25 23 – – – 48 obchod 
a marketing 

marketingový 
manažment EŠ Bratislava 77 50 – – – 127 

medzinárodné 
podnikanie 

medzinárodný 
obchod EŠ Bratislava 38 33 – – – 71 

Bc. DŠ Nové Zámky – – 42 – – 42 

Bc. EŠ Topoľčany – – 22 – – 22 obchodné 
podnikanie  

Bc. EŠ Púchov – – 27 – – 27 
Ing. DŠ Bratislava – – 137 120 119 376 obchod 

a marketing  
Ing. EŠ Bratislava – – 38 43 49 130 
Ing. DŠ Bratislava – – 173 121 122 416 medzinárodné 

podnikanie  
Ing. EŠ Bratislava – – 27 35 26 88 
Ing. DŠ Bratislava – – 115 93 88 296 

2. 

cestovný ruch  
Ing. EŠ Bratislava – – 17 17 26 60 

spolu  945 690 598 429 430 3092 
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POČET ŠTUDENTOV ZAPÍSANÝCH NA OBCHODNÚ FAKULTU EU PODĽA STUPŇA ŠTÚDIA K 31. 10. 2006 TAB. Č. 2.9 

zapísaní 1. ročník ročník 
 

spolu ženy spolu noví 2. 3. 4. 5. 

1. stupeň denné Bratislava 1055 754 618 614 437    

1. stupeň externé Bratislava 154 109 105 104 49    

1. stupeň denné Nové Zámky 83 53 43 43 40    

1. stupeň externé Púchov 28 21   28    

1. stupeň externé Topoľčany 69 42 39 38 30    

2. stupeň denné Bratislava 48 33 25 23     

2. stupeň externé Bratislava 198 147 115 83     

inžinierske denné Bratislava 1080 793    423 330 327 

inžinierske externé Bratislava 277 209    82 94 101 

bakalárske denné Nové Zámky 42 29    42   

bakalárske externé Púchov 27 20    27   

bakalárske externé Topoľčany 22 13    22   

O
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zahraniční študenti denné 9 4 1  3 2 2 1 

spolu 3092 2227 806 799 587 598 566 535 
 
 
Prehľad počtu absolventov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách. 
 

POČET ABSOLVENTOV BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA OBCHODNEJ FAKULTY EU V ROKU 2006  TAB. Č. 2.10 

forma štúdia miesto počet absolventov (k 31. 12. 2006) 

denné bakalárske štúdium Nové Zámky 42 
externé bakalárske štúdium Topoľčany 53 
externé bakalárske štúdium Púchov 40 

spolu  135 

 

POČET ABSOLVENTOV INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA OBCHODNEJ FAKULTY EU V ROKU 2006 TAB. Č. 2.11 

počet absolventov (k 31. 12. 2006) 
študijný odbor 

denné inžinierske štúdium externé inžinierske štúdium 
spolu 

obchod a marketing 108 116 224 

medzinárodné podnikanie 111 45 156 

cestovný ruch 77 41 118 

spolu 296 202 498 

 
Zvyšovaniu kvalitatívnej úrovne štátnych skúšok venuje obchodná fakulta neustále veľkú pozornosť. Na ten-
to účel boli v roku 2006 prehodnotené a inovované okruhy otázok a téz na štátne skúšky tak, aby zodpove-
dali aktuálnym vedeckým poznatkom z daného študijného odboru. Zároveň boli gestorskými katedrami vy-
pracované otázky a tézy pre prvých absolventov nových študijných programov, ktorí ukončia štúdium 
v akademickom roku 2006/2007. K zvýšeniu kvality štátnych skúšok prispieva aj skutočnosť, že do štátnico-
vých komisií sú prizývaní aj významní odborníci z hospodárskej praxe, prípadne iných vysokých škôl. 
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VEDECKOVÝSKUMNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
Vedeckovýskumná činnosť Obchodnej fakulty EU v roku 2006 smerovala k napĺňaniu cieľov obsiahnutých 
v dlhodobom zámere na obdobie rokov 2003 – 2007 s výhľadom do roku 2010 a kľúčových výziev na sme-
rovanie ekonomiky a spoločnosti, ktorými sú poznatky a vzdelanosť. V tomto kontexte sa úsilie sústredilo na 
tvorbu nových základných a aplikovaných poznatkov tak, aby výstupy napomáhali skvalitnenie ľudských 
a tvorbu finančných zdrojov (kvalifikačný rast zamestnancov, výchovu mladej generácie vedeckých odborní-
kov, kvalitu absolventov, finančné zabezpečenie riešiteľských tímov) a aby sa zvýšila využiteľnosť poznatkov 
na rôznych stupňoch hospodárskej praxe v danej etape integračného a globalizačného procesu. Výsledky 
výskumných úloh sa využili vo vzdelávacom procese, pri realizácii študijných programov, skvalitňovaní 
predmetov a študijnej literatúry, ako aj pri skvalitňovaní a zefektívnení doktorandského štúdia. Ďalej boli 
prezentované na vedeckých podujatiach doma i zahraničí a súčasne boli poskytnuté hospodárskej sfére, 
riadiacim orgánom a inštitúciám na ich využitie pri prijímaní rozhodnutí a realizácii aktivít na makro, mezzo 
a mikroúrovni. 
 

ŠTRUKTÚRA VEDECKOVÝSKUMNÝCH PROJEKTOV OBCHODNEJ FAKULTY EU V ROKU 2006 TAB. Č. 2.12 

typ úlohy počet projektov finančné prostriedky v Sk 

Zahraničné granty – – 

Projekty ŠPVaV – – 

VEGA projekty 15 1 656 000,- 

KEGA projekty 1 53 000,- 

Projekty hospodárskej praxe (štátne objednávky) 3 1 502 000,- 

Projekty MVTS (SR – ČR) 1 36 000,- 

Inštitucionálne grantové projekty 5 425 000,- 

MVP iné (ESF, ...) 6 3 414 242,- 

Projekty mladých vedeckých pracovníkov 6 160 000,- 

Iné projekty  – – 

 

PUBLIKAČNÉ VÝSTUPY Z RIEŠENIA VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV OBCHODNEJ FAKULTY EU V ROKU 2006 TAB. Č. 2.13 

katedry Obchodnej fakulty EU 
druh publikácie 

KMr KMO KSaCR KTaKT KOP KIOF 
spolu 

monografie 5 6     11 

učebnice 2  2 1   5 

odborné knižné publikácie  2     2 

učebné texty – skriptá 4 3 2 2  4 15 

vedecké štúdie 24 17 11 1   53 

odborné štúdie 30 7 8 3 1 1 50 

publikované výstupy z konferencií 85 109 59 15 4 12 284 

ostatné publikované výstupy 1 3 1 2   7 

ostatné nepublikované výstupy        

citácie 64 203 20 10  7 304 

iné ohlasy 1 6     7 
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PUBLIKAČNÉ VÝSTUPY Z RIEŠENIA VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV V ROKU 2006 TAB. Č. 2.14 

a) Knižné publikácie počet 
 Vedecké a umelecké monografie – v zahraničných vydavateľstvách  
  – v domácich vydavateľstvách 11 
 Odborné knižné publikácie – v zahraničných vydavateľstvách   
  – v domácich vydavateľstvách 2 
 Kapitoly vo vedeckých a umeleckých monografiách – zahraničných  
  – domácich  
 Kapitoly v odborných knižných publikáciách – zahraničných 2 
  – domácich 1 
 Vysokoškolské učebnice knižné – v zahraničných vydavateľstvách  
  – v domácich vydavateľstvách 5 
 Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach – zahraničných  
  – domácich  
 Učebné texty (skriptá-prednášky, cvičenia) 15 
 Kapitoly v učebných textoch  
 Stredoškolské učebnice  
b) Vedecké a umelecké práce publikované v recenzovaných vedeckých a umeleckých časopisoch  
 Karentované (Current Contents) časopisy zahraničné 2 
 Karentované (Current Contents) časopisy domáce 3 
 Nekarentované časopisy zahraničné 3 
 Nekarentované časopisy domáce 45 
c) Odborné práce publikované v recenzovaných odborných časopisoch  
  – v zahraničných 1 
  – v domácich 8 
 Recenzie v odborných časopisoch 6 
d) Odborné práce publikované v odborných časopisoch  
  – v zahraničných 5 
  – v domácich 29 
 Recenzie v odborných časopisoch 1 
e) Vedecké práce publikované v zborníkoch (z konferencií)  
 V medzinárodných – recenzovaných zborníkoch 28 
  – ostatných zborníkoch 25 
 V domácich – recenzovaných zborníkoch 231 
  – ostatných zborníkoch  
f) Prezentácia na vedeckých (umeleckých) sympóziách, kongresoch a pod.  
 Medzinárodných – vyžiadané prednášky  
  – prijaté prednášky  
  – postre  
 Domácich – vyžiadané prednášky  
  – prijaté prednášky 135 
  – postre  
g) Správy o vedeckovýskumnej činnosti  
 IGP EU  
 Úlohy riešené podľa HZ  
 Výskumné štúdie  
h) Ostatné  
 Redakčné a zostavovateľské práce 4 
 Heslá v domácich encyklopédiách  
 Ostatné odborné práce 7 
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Doktorandské štúdium patrí medzi kľúčové činnosti fakulty. Zabezpečuje sa ním výchova mladej generácie 
vedeckých odborníkov vo vzťahu k najnovším vedeckým poznatkom aktívnym riešením vedeckých a spolo-
čenských úloh. Jeho rozsah a výsledky sú súčasťou komplexnej akreditácie fakulty. Vedecká výchova sa na 
Obchodnej fakulte EU v hodnotenom období realizovala formou doktorandského štúdia v týchto študijných 
odboroch a programoch: 62-03-9 odvetvové a prierezové ekonomiky (špecializácia: ekonomika obchodu 
a priemyslu), 62-04-9 svetová ekonomika, 62-21-9 medzinárodné ekonomické vzťahy a v nových akredito-
vaných študijných programoch 3.3.10 obchod a marketing – študijný program marketingový a obchodný 
manažment, 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky – študijný program ekonomika obchodu a služieb, 
3.3.18 medzinárodné podnikanie – študijný program manažment medzinárodného podnikania, 3.3.19 sveto-
vá ekonomika – študijný program svetová ekonomika. 
 
V roku 2006 získala obchodná fakulta práva na habilitácie docentov a inaugurácie profesorov v odboroch 
obchod a marketing a medzinárodné podnikanie. 
 

POČET A ŠTRUKTÚRA DOKTORANDOV OBCHODNEJ FAKULTY EU K 31. 12. 2006 TAB. Č. 2.15 

vedný odbor denná forma* denná forma 
– zahraniční doktorandi externá forma samoplatitelia spolu počet 

obhájených prác 
62-03-9 5 + 4 – 56 2 67 12 
62-04-9 5 + 3 1 22 – 31 5 
62-21-9 – – 9 – 9 2 
3.3.10 7 – 17 1 25 – 
3.3.11 6 – 8 – 14 – 
3.3.18 11 – 4 – 15 – 
3.3.19 4 1 9 – 14 – 
spolu 38 + 7 2 125 3 175 19 

*Druhé číslo znamená počet interných doktorandov, ktorým uplynulo trojročné obdobie štúdia. Študijnú časť ukončili vykonaním dizer-
tačnej skúšky a žiadosť o povolenie obhajoby si podľa vyhlášky MŠ SR 131/1997 Zb. môžu podať najneskôr do 6 rokov od vykonania 
dizertačnej skúšky. 
 
 
Pokiaľ ide o úspešnosť doktorandského štúdia, zvýšilo sa percento úspešnosti ukončenia doktorandského 
štúdia na 10,9 % a absolútne sa znížil počet vyradených doktorandov na 15. 

V priebehu roka 2006 sa uskutočnilo na obchodnej fakulte 1 habilitačné a 1 inauguračné konanie. 

Pozitívnym aspektom v oblasti vedeckej výchovy na obchodnej fakulte v roku 2006 bolo usporiadanie me-
dzinárodnej vedeckej konferencie Výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov MERKÚR 2006 
v rámci Týždňa vedy na Slovensku. Cieľom bolo prezentovať najnovšie poznatky mladých vedeckých pra-
covníkov v ekonomických vedách v akreditovaných študijných odboroch a sprístupniť poznatky strategického 
a metodického charakteru vzťahujúce sa na skvalitňovanie doktorandského štúdia. 

V súvislosti so zvyšovaním odbornej úrovne doktorandského štúdia je významné zapojenie obchodnej fakul-
ty do európskeho systému výchovy a vzdelávania EDAMBA. 

V roku 2006 sa organizoval už 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie. Súčasťou vedeckovýskumnej 
činnosti fakulty je aj ŠVOČ. Na ŠVOČ v roku 2006 sa aktívne zúčastnilo 31 študentov s 19 súťažnými prá-
cami. 

ČLENSTVO UČITEĽOV VO VEDECKÝCH RADÁCH A TÍMOCH INÝCH UNIVERZÍT 
A ORGÁNOV V SR A V ZAHRANIČÍ 

Učitelia obchodnej fakulty pôsobia vo vedeckých radách 3 zahraničných a 9 domácich univerzít, v redak-
čných radách 5 zahraničných a 8 domácich vedeckých a odborných časopisov, v tímoch 6 zahraničných a 1 
domácej vysokej školy, v 16 komorách profesijných a záujmových združení a spolkov a v 25 výboroch 
a iných orgánoch v SR i v zahraničí. 
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ČLENSTVO UČITEĽOV OBCHODNEJ FAKULTY EU VO VEDECKÝCH RADÁCH INÝCH UNIVERZÍT  
A V REDAKČNÝCH RADÁCH ČASOPISOV TAB. Č. 2.16 

Vedecká rada, resp. Redakčná rada počet 
Vedecká rada Fakulty medzinárodných vzťahov VŠE v Prahe 2 
Vedecká rada Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitra 1 
Vedecká rada Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove 1 
Vedecká rada Vysokej školy ekonomickej v Prahe 1 
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave 1 
Vedecká rada Technickej univerzity v Košiciach 1 
Vedecká rada Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne 1 
Vedecká rada Podnikovohospodárskej fakulty EU so sídlom v Košiciach 2 
Vedecká rada Fakulty sociálnych a ekonomických vied TU v Trenčíne 1 
Vedecká rada City University v Bratislave 1 
Vedecká rada Open University ČR 1 
Vedecká rada Vysokej školy manažmentu v Bratislave 1 
Akademická rada Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 1 
Maďarská akadémia vied v Budapešti 1 
Redakčná rada Ekonomického časopisu 2 
Redakčná rada časopisu Marketingová panoráma 9 
Redakčná rada časopisu Systémová integrácia 1 
Redakčná rada časopisu SCIM Report 1 
Redakčná rada časopisu Euroregióny 1 
Redakčná rada časopisu Obchodné právo 1 
Redakčná rada časopisu Czech Hospitality and Tourism 1 
Redakčná rada časopisu Současná Europa a SR 1 
Redakčná rada časopisu Les Cahiers Franco – Polonais 1 
Redakčná rada časopisu Doprava a logistika 1 
Redakčná rada časopisu Marketing inspirations 1 
Redakčná rada časopisu Výživa a zdravie 1 
Redakčná rada časopisu Estonian Business Tallin 1 

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 
V oblasti zahraničných vzťahov sa v roku 2006 pozornosť sústredila najmä na podporu princípu európskej 
dimenzie vo vzdelávaní účasťou na realizácii projektov Európskeho sociálneho fondu, podporu jazykovej 
diverzity výučby predmetov obchodnej fakulty, komparáciu obsahu predmetov obchodnej fakulty s európ-
skymi univerzitami a vypracovanie návrhov dizajnu vybraných predmetov obchodnej fakulty s cieľom vytvoriť 
databázu predmetov na tvorbu študijných programov v cudzích jazykoch, ako aj samotné vypracovanie me-
dzinárodných študijných programov v cudzích jazykoch. Ďalej aktivity smerovali do zapojenia pracovníkov 
fakulty do ďalších medzinárodných projektov (Leonardo da Vinci, Sokrates/Erasmus), ako aj do účasti na 
významných zahraničných konferenciách a seminároch v rámci spolupráce so zahraničnými univerzitami. 

Súčasťou zahraničných pobytov boli študijné pobyty interných učiteľov a doktorandov vo Francúzsku, v USA 
a Dánsku. Realizovalo sa tiež 6 prednáškových pobytov (Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Turecko). Za-
hraničné cesty učiteľov sa uskutočnili aj do ČR, Rakúska, Belgicka, Litvy, Maďarska, Poľska a Španielska. 

ŠTRUKTÚRA ZAHRANIČNÝCH CIEST UČITEĽOV OBCHODNEJ FAKULTY EU V ROKU 2006 TAB. Č. 2.17 

charakter zahraničnej cesty počet 
Účasť na konferenciách, seminároch a pod. 44 
Spolupráca vo výskume 8 
Krátkodobý študijný pobyt 11 
Zasadnutia vedeckých rád 5 
Mobility medzinárodných programov 8 
Návšteva organizácie 4 
Dlhodobé študijné pobyty 3 
Prednáškové pobyty 6 
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Jednou z priorít zahraničných vzťahov fakulty v oblasti vzdelávania je štúdium v cudzích jazykoch, a to 
v anglickom, vo francúzskom a v nemeckom. Prednášateľmi sú kvalifikovaní pedagógovia a odborníci z eu-
rópskych univerzít spolu s prednášateľmi obchodnej fakulty, čo prispieva k internacionalizácii vzdelávania.   
V akademickom roku 2005/2006 v rámci frankofónneho štúdia úspešne absolvovali svoje štúdium a získali 
certifikát Univerzity Pierre Mendès France v Grenobli, IUT 2 v Grenobli a Ekonomickej univerzity v Bratislave 
10 študenti Obchodnej fakulty EU. 

V roku 2006 pôsobili na OF 9 zahraniční učitelia, ktorí v rámci dohôd o spolupráci zabezpečovali výučbu 
v rámci cudzojazyčného anglofónneho a frankofónneho štúdia. 

V roku 2006 bol podaný návrh na uzatvorenie zmluvy s Université Evry v Paríži a obnovila sa bilaterálna 
zmluva s Université Pierre Mendès France v Grenobli. Okrem uvedených zmlúv učitelia obchodnej fakulty 
participujú na ďalších zmluvách v rámci programu Sokrates (80) a na partnerských zmluvách, ktoré sú uzav-
reté na úrovni Ekonomickej univerzity. 

V roku 2006 boli učitelia obchodnej fakulty riešiteľmi 1 medzinárodného vedeckého projektu, 2 zahraničných 
projektov a 5 projektov spolufinancovaných Európskym sociálnym fondom. 

Celkovo za rok 2005 vycestovalo do zahraničia 99 študentov na rôzne formy študijných pobytov. 

ZAHRANIČNÉ AKTIVITY ŠTUDENTOV OBCHODNEJ FAKULTY EU V ROKU 2006  TAB. Č. 2.18 

typ zahraničnej aktivity počet študentov 
Nemeckofónne štúdium medzinárodný finančný manažment 21 
Ostatné (štipendiá rôznych inštitúcií, vládne štipendiá, individuálna forma) 13 
Program CEEPUS 4 
Program Leonardo da Vinci 6 
Program MIBP PECO  2 
Program SOKRATES/program Slovenskej sporiteľne 41 
Univerzitné zmluvy o spolupráci, resp. bilaterálne dohody 12 
spolu 99 

 

Na základe bilaterálnej zmluvy študujú na jednej z najprestížnejších francúzskych univerzít ESCP – EAP 
(Európska škola manažmentu), ktorá spolu s HEC (Vysoká škola obchodu) sú akreditované najvýznamnej-
šími medzinárodnými organizáciami (AACSB, Eguis, AMBA), títo študenti obchodnej fakulty: Michaela Skar-
bová a Jana Bukovinová. Štúdium v tomto akademickom roku ukončili: Ing. Dominika Sopková a Ing. Tomáš 
Gallée. 

V roku 2006 prijala fakulta 2 študentov, ktorí absolvovali v Slovenskej republike odbornú stáž, resp. študijný 
pobyt. Túto stáž plne odborne zabezpečovali zamestnanci obchodnej fakulty. 

V roku 2006 sa realizovali 3 videokonferencie v rámci frankofónneho štúdia EU v spolupráci s Université 
Pierre Mendès France v Grenobli. 

Katedra informatiky obchodných firiem spolupracovala s Univerzitou v Tennesee, Knowwille USA a zamerala 
sa na aplikáciu podnikateľskej simulácie The Global Marketplace. V rámci tejto formy dištančného vzdeláva-
nia si študenti overujú svoje vedomosti a schopnosti vo virtuálnom podnikaní v konkurenčnom prostredí štu-
dentských tímov univerzít z celého sveta. Kurz vyučujú členovia katedry pre študentov obchodnej fakulty 
a zahraničných študentov. 

V roku 2006 bola 8-krát udelená Vontobelova cena za najlepšiu diplomovú prácu v oblasti medzinárodných 
finančných a peňažných vzťahov, bankovníctva a procesov súvisiacich s členstvom SR v EÚ za prítomnosti 
pani Nicol Wettergren z Vontobel Stiftung v Zürichu a pána Josefa Arregera – veľvyslanca Švajčiarska v SR. 

SPOLUPRÁCA FAKULTY S HOSPODÁRSKOU PRAXOU 
Spolupráca s praxou aj naďalej patrila k prioritám obchodnej fakulty v oblasti jej rozvoja. Fakulta sa zamerala 
predovšetkým na zefektívnenie a zintenzívnenie existujúcich zmluvných vzťahov. Spolupráca fakulty s pra-
xou sa orientovala na hospodársku a mediálnu sféru, oblasť štátnej a verejnej správy, na profesijné a záuj-
mové spolky, komory, asociácie a odborne orientované pracoviská. Najintenzívnejšia bola spolupráca fakulty 
s hospodárskou praxou, ktorá sa realizovala vo viacerých formách. Významní odborníci z hospodárskej pra-
xe sa aktívne zúčastňovali na pedagogickom procese formou pravidelnej výučby alebo jednorazových pred-
nášok, recenzií diplomových prác, oponentúr vedeckovýskumných úloh a projektov, inauguračných, habi-
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litačných a doktorandských prác, účasti v štátnicových komisiách a pri príprave učebných textov a študijných 
materiálov pre študentov fakulty, ako aj formou participácie subjektov praxe na riešení výskumných projektov 
a pri podávaní návrhov projektov, financovaných z fondov EÚ. 

Spolupráca s hospodárskou praxou sa tiež rozvíjala na báze obojstrannej poradenskej, konzultačnej a ex-
pertíznej činnosti, tréningovej, prednáškovej, vzdelávacej a inej odbornej činnosti, autorstva a spoluautorstva 
pedagógov fakulty pri tvorbe študijných a vzdelávacích materiálov pre potreby hospodárskej praxe. Význam-
nou oblasťou spolupráce fakulty s hospodárskou praxou bola aj účasť a pôsobenie zamestnancov fakulty 
v orgánoch rôznych subjektov a na príprave rozvojových projektov pre potreby praxe. 

V oblasti podnikovej praxe obchodná fakulta nadviazala spoluprácu so spoločnosťami The Edison Consul-
ting Group, spol. s r. o., a Würth, s. r. o., zameranú na rozvoj fakulty a profesijnú podporu študentov. Osobit-
ne intenzívna bola spolupráca  najmä s Tatra bankou, v rámci ktorej Tatra banka realizovala prezentácie ako 
súčasť recruintmentu študentov na báze Retail Trainee Program. V tejto súvislosti a v záujme ešte intenzív-
nejšej a cielenejšej spolupráce, rozvoja a podpory študentov obchodná fakulta iniciovala aj vznik a prezentá-
ciu Marketing Trainee Program. 

Na úrovni štátnej správy obchodná fakulta spolupracovala s ústrednými štátnymi orgánmi: Ministerstvom 
hospodárstva SR, Ministerstvom financií SR, Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR, Minister-
stvom školstva SR, Ministerstvom zahraničných vecí SR, Ministerstvom zdravotníctva SR, Ministerstvom 
pôdohospodárstva SR, Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. 

V mediálnej oblasti fakulta pokračovala v mediálnom partnerstve s hospodárskym týždenníkom TREND 
a dvojtýždenníkom Profit. 

Významná spolupráca sa rozvíjala aj s rôznymi profesijnými a záujmovými spolkami, komorami a asociácia-
mi a odborne orientovanými pracoviskami. Dlhodobejšia spolupráca pokračovala so Združením slovenských 
spotrebiteľov, Zväzom obchodu a cestovného ruchu SR, Slovenskou obchodnou inšpekciou, ako aj Ekono-
mickým ústavom SAV. 

ORGANIZAČNÝ A PERSONÁLNY ROZVOJ FAKULTY 
Riadenie ľudských zdrojov považovalo vedenie fakulty za veľmi významnú a dôležitú úlohu. I naďalej dbalo 
na to, aby funkčné miesta profesorov a docentov boli obsadzované kvalitnými odborníkmi, ktorí garantujú 
vedecký výskum a pedagogickú činnosť. Za pozitívum možno označiť zvýšenie podielu odborných asistentov 
s vedecko-akademickou hodnosťou. Vedenie fakulty sa snažilo vytvárať priaznivé profesionálne prostredie, 
zahrnujúce špecifické organizačné a pracovné pomery, ktoré sú nevyhnutné na dosahovanie vynikajúceho 
pracovného výkonu. 

STAV PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV NA OBCHODNEJ FAKULTE K 31. 12. 2006 TAB. Č. 2.19 

kategória 

katedra riadni 
profesori 

mimoriadni 
profesori 

profesori 
a mimoriadni

profesori 
spolu 

docenti 
(hosťujúci 
docenti) 

profesori 
a docenti 

spolu 

OA 
s PhD. 
a CSc. 

OA 
bez titulu 

OA 
spolu 

spolu

KMr 4 1 5 9 (1) 15 10 6 16 31 
KMO 3 – 3 6 (1) 10 9 5 14 24 
KSaCR 2 2 4 1 (1) 6 9 5 14 20 
KTaKT 1 – 1 3 4 4 4 8 12 
KOP – – – 2 2 – 6 6 8 
KIOF – – – 1 1 2 5 7 8 

spolu 10 3 13 22 (3) 38 34 31 65 103 

Vysvetlivky: RP – riadni profesori, MP – mimoriadni profesori, OA – odborní asistenti  

Okrem pedagogických zamestnancov pôsobili na fakulte i vedeckovýskumní zamestnanci (6), z toho 5 s vyso-
koškolským vzdelaním a 1 so stredným odborným vzdelaním, 18 technicko-hospodárskych zamestnancov. 

Obchodnej fakulte sa i v roku 2006 podarilo splniť úlohy, týkajúce sa zvýšenia počtu nových mladých učite-
ľov a zabezpečenia kontinuity náročnosti pri prijímaní nových zamestnancov. Bolo prijatých 7 nových učite-
ľov, z ktorých dvaja majú vedecko-akademickú hodnosť PhD., ďalší 4 učitelia ukončili doktorandské štúdium 
dizertačnou skúškou a jedna učiteľka začala študovať na doktorandskom štúdiu. 
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ZOZNAM ŠTUDENTOV, KTORÝM BOLO V ROKU 2006 
PRIZNANÉ MIMORIADNE ŠTIPENDIUM V ZMYSLE § 4 ODS. 1 VYHLÁŠKY MŠ SR Č. 453 

Veronika Glosová, Miroslav Radič – za vynikajúci výsledok v ŠVOČ, 
Pavol Cagaň, Miloš Kozmon, Martin Balogh – za reprezentáciu EU vo futsale, 
Barbora Schillerová, Veronika Nespalová, Zuzana Hostinová, Monika Jurkovičová, Vladimír Dudon, Martin 
Marko, Peter Činčura, Milan Šilan, Štefan Ješko, Ján Holý – za reprezentáciu EU v basketbale, 
Maroš Šubert, Maroš Kruľ, Dana Ďuržová, Marek Petriľák – za reprezentáciu EU vo volejbale, 
Júlia Kalečíková, Peter Varga, Michal Kraus, Marek Miček 
 – za reprezentáciu na akademických majstrovstvách v plávaní 

VÝZNAMNÉ AKTIVITY FAKULTY 
Na Obchodnej fakulte EU sa v roku 2006 uskutočnili nasledujúce významné aktivity a podujatia: 
• medzinárodná konferenci a študentov v rámci projektu spolupráce Veľvyslanectva Belgického kráľovstva 

v SR, Obchodnej fakulty EU a UK v Bratislava Valónsko a Slovensko v európskom a svetovom hospo-
dárstve, 

• konferencia študentov s medzinárodnou účasťou Obchod a investície v Číne v spolupráci Sasakawa 
Peace Foundation a Otaru University of Commerce o aktuálnych problémoch vývoja vo východnej Ázii, 

• konferencia študentov s medzinárodnou účasťou Liberalizačné kolo WTO: Rozvojová agenda z Dohy 
v spolupráci s MH SR a Veľvyslanectvom SR pri WTO v Ženeve o aktuálnych problémoch a úlohách 
mnohostranného obchodného systému, 

• odborná konferencia v spolupráci s Asociáciou vodárenských spoločností a Bratislavskou vodárenskou 
spoločnosťou, a. s., s medzinárodnou účasťou pod názvom Súčasnosť a budúcnosť vodárenských spo-
ločností na Slovensku, 

• medzinárodná konferencia Konkurencieschopnosť českých a slovenských podnikov v podmienkach rozšíre-
nej EÚ (6. ročník medzinárodnej konferencie Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní), 

• 7. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Mladý ekonóm 2006 – Znalostná ekonomika – piliere, 
ciele, stratégie, 

• diskusné fórum Komunikačné projekty študentov Obchodnej fakulty EU pre podnikateľskú sféru s podpo-
rou Európskeho sociálneho fondu v rámci odborného sprievodného programu medzinárodného veľtrhu 
reklamy, marketingu a darčekových predmetov Expo reklama, 

• medzinárodná vedecká konferencia obchodnej fakulty Obchodné podnikanie v podmienkach teórie 
a praxe znalostnej ekonomiky, 

• medzinárodná vedecká konferencia Modernizácia marketingových a obchodných činností, 
• konferencia Pozícia kúpeľníctva v súčasných spoločensko-ekonomických podmienkach a perspektívy 

jeho rozvoja, 
• konferencia a workshop s medzinárodnou účasťou Podnikový klaster v regióne Bratislava – Viedeň, 
• odborný seminár Franchising – podnikateľský koncept, know-how, 
• medzinárodná vedecká konferencia Výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov MERKÚR 

2006, konaná v rámci Európskeho týždňa vedy s cieľom prezentovať poznatky mladých vedeckých pra-
covníkov, 

• workshop Prepojenie pedagogického procesu s praxou, 
• časopis Moderní obchod udelil Obchodnej fakulte EU cenu Zlatý dukát za prínos pre obchod v Českej 

republike a Slovenskej republike v kategórii Osobnosť/inštitúcia za Slovenskú republiku, 
• študent 5. ročníka Martin Zita získal Cenu Penty za vynikajúce študijné výsledky, 
• študentka/absolventka obchodnej fakulty Ing. Veronika Vitková získala Cenu rektora Ekonomickej uni-

verzity v Bratislave za vynikajúce študijné výsledky, 
• študenti/absolventi obchodnej fakulty Ing. Dominika Ertelová, Ing. Sivia Galková, Ing. Alexander Rozin, Ing. 

Lea Sýkorová, Ing. Barbora Bartková, Ing. Simona Strelková, Ing. Klaudia Sušková, Ing. Katarína Svobo-
dová, Ing. Veronika Vitková, Ing. Alžbeta Jančeková, Ing. Janka Sojková, Ing. Veronika Tománková získali 
Cenu dekana obchodnej fakulty a Cenu Nadácie Merkur za vynikajúce študijné výsledky, 

• študentky/absolventky obchodnej fakulty Ing. Alexandra Pojdáková a Ing. Timea Szaboóvá získali Cenu 
DEXIA BANKY, 

• študentke/absolventke obchodnej fakulty Ing. Debore Betinovej bola udelená Cena predsedu COOP 
Jednota Slovensko za najlepšiu diplomovú prácu v oblasti obchodných a ostatných marketingových čin-
ností siete COOP Jednota Slovensko a ďalších obchodných sietí pôsobiacich na Slovensku. 
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HLAVNÉ ZÁMERY ROZVOJA OBCHODNEJ FAKULTY EU NA ROK 2007 

OBLASŤ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 

• Dôkladne pripraviť podklady na komplexnú akreditáciu fakulty. 
• Maximálnu pozornosť venovať kvalite pedagogického procesu a systematickému vytváraniu predpokla-

dov na jej kontinuálne zlepšovanie zabezpečovaním neustálej inovácie obsahovej náplne predmetov 
vzhľadom na nové poznatky a požiadavky znalostnej ekonomiky. 

• Pripraviť virtuálnu výučbu vybraných predmetov akreditovaných študijných programov a zvýšenie podielu 
ich aktivizujúcich foriem, ďalšie zavádzanie nových progresívnych prostriedkov založených na využívaní 
informačných a komunikačných technológií do výučby. 

• Realizovať komplexné hodnotenia kvality spočívajúce nielen v hodnotení kvality pedagogického procesu 
študentmi, ale aj v hodnotení študentov učiteľmi a absolventov fakulty ich zamestnávateľmi. 

• Podieľať sa na internacionalizácii vzdelávania zabezpečovaním výučby predmetov v cudzích jazykoch. 

OBLASŤ VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI 

• Stimulovať záujem vedeckovýskumných zamestnancov o prípravu nových zahraničných a externých 
projektov, ako aj o spoločenské objednávky (štátnej a podnikateľskej sféry). 

• Usporiadať vedecké podujatia (konferencie, videokonferencie, semináre, kolokviá) o výsledkoch vedec-
kovýskumnej činnosti. 

• Zintenzívniť spoluprácu s partnermi z praxe pri spracovaní spoločných projektov, najmä však zvýšiť koo-
peráciu s malými a strednými podnikmi v oblasti ďalšieho vzdelávania a rekvalifikácie. 

• Organizovať vedecké podujatia v rámci Týždňa vedy na Slovensku, s osobitným zreteľom na mladých 
vedeckých pracovníkov a na problematike informačnej gramotnosti. 

• Vytvoriť podmienky na vznik fakultných vedeckovýskumných tímov na účely riešenia ťažiskových vý-
skumných projektov, ako aj lepšieho využitia potenciálu IKT vo výskume. 

• Podporovať účasť doktorandov na vedeckých podujatiach a súťažiach domácich a zahraničných. Zlepšiť 
technické vybavenie a podmienky na ich prácu. 

• Implementovať zásady vedeckej práce a pravidiel výskumnej činnosti do praxe Obchodnej fakulty EU 
vrátane etických princípov a zlepšenia servisu pre vedeckovýskumnú činnosť. 

OBLASŤ ZAHRANIČNÝCH VZŤAHOV 

• Realizovať projekty na rozvoj nových študijných programov a ich inováciu. 
• Pripraviť ponuky dostatočne atraktívnych predmetov v cudzích jazykoch pre študentov v rámci programu 

Sokrates/Erasmus. 
• Rozširovať kontakty so zahraničnými vzdelávacími inštitúciami, najmä tými, ktoré sú súčasťou prestíž-

nych inštitúcií v rámci medzinárodnej organizácie CEMS (Comunity of European Management Schools), 
ktorá spája inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v Európe a konzorcia PIM (Partnership for Internatio-
nal Management Schools). 

• Vytvárať priestor pre zahraničných partnerov v pedagogickom procese v rámci učiteľských mobilít. 
• Realizovať kurzy v cudzích jazykoch smerom k študentom a k praxi. 

OBLASŤ ROZVOJA 

• Zabezpečovať komplexnú personálnu politiku v súlade s rozvojovými programami fakulty. 
• Vytvárať priaznivé predpoklady na tvorivý rast, najmä mladých schopných zamestnancov. 
• Zabezpečovať účasť odborníkov z praxe v pedagogickom procese formou výučby alebo jednorazový vystú-

pení, na štátnych skúškach, oponentúrach vedeckovýskumných, doktorandských, habilitačných prác, inaugu-
račných prednášok, recenziách diplomových prác, vysokoškolských učebníc a vedeckých monografií. 

• Realizovať poradenskú, konzultačnú a expertíznu činnosť zamestnancov fakulty pre potreby praxe. 
• Spolupracovať v oblasti ďalšieho vzdelávania a rekvalifikácie zamestnancov zo všetkých oblastí praxe 

v súlade s poslaním a profilom Obchodnej fakulty EU. 
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FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY EU 

RIADENIE A ROZVOJ FAKULTY 
Dekan PROF. ING. STOJAN RUSSEV, PHD. 
 
Prodekani DOC. ING. KATARÍNA MÁZIKOVÁ, PHD. prodekanka pre rozvoj a sociálne veci 
  1. prodekanka 

 DOC. ING. IVAN BREZINA, CSC. prodekan pre pedagogickú činnosť 

 DOC. ING. RUŽENA PARDELOVÁ, PHD. prodekanka pre vedu a výskum 

 DOC. RNDR. ĽUDOVÍT PINDA, CSC. prodekan pre informatizáciu, zahraničné vzťahy 
  a styk s verejnosťou 

Tajomníčka fakulty ING. ZLATA MELIŠEKOVÁ 

KOLÉGIUM DEKANA 

prof. Ing. Stojan Russev, PhD. dekan 
doc. Ing. Ružena Pardelová, PhD. prodekanka 
doc. Ing. Katarína Máziková, PhD. prodekanka 
doc. Ing. Ivan Brezina, CSc. prodekan 
doc. RNDr. Ľudovít Pinda, CSc. prodekan 
Ing. Zlata Melišeková tajomníčka fakulty 
prof. Ing. Michal Fendek, PhD. vedúci katedry operačného výskumu ekonometrie 
doc. Ing. Anna Kvietková, PhD. vedúca katedry aplikovanej informatiky, zástupkyňa odborov, 
prof. RNDr. Ing. František Peller, PhD. vedúci katedry matematiky, predseda AS FHI 
doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. vedúca katedry štatistiky 
prof. Ing. Anna Šlosárová, PhD. vedúca katedry účtovníctva 
Pavel Gežík zástupca ŠP FHI 

KATEDRY VEDÚCI 

katedra aplikovanej informatiky doc. Ing. Anna Kvietková, PhD. 
katedra matematiky prof. RNDr. Ing. František Peller, PhD. 
katedra operačného výskumu a ekonometrie prof. Ing. Michal Fendek, PhD. 
katedra štatistiky doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. 
katedra účtovníctva prof. Ing. Anna Šlosárová, PhD. 

VEDECKÁ RADA 

prof. Ing. Stojan Russev, PhD. – predseda 
prof. Ing. Anna Baštincová, CSc., doc. Ing. Ivan Brezina, CSc., prof. Ing. Michal Fendek, PhD., doc. Ing. Josef 
Fiala, CSc., doc. Ing. Marián Goga, PhD., doc. Ing. Richard Hindls, CSc., prof. Ing. Jaroslav Husár, CSc., 
prof. RNDr. Vladimír Huťka, CSc., doc. Ing. Miloš Koch, CSc., doc. Ing. Katarína Máziková, PhD., prof. RNDr. Peter 
Mikulecký, CSc., prof. Ing. Pavol Návrat, CSc., Ing. Milan Olexa, CSc., doc. Ing. Ružena Pardelová, PhD., prof. RNDr. 
Ing. František Peller, PhD., doc. RNDr. Ľudovít Pinda, CSc., Ing. František Sieklik, CSc., doc. Ing. Eva Sodomová, 
PhD., prof. Ing. Božena Soukupová, PhD., prof. Ing. Anna Šlosárová, PhD., prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc., 
doc. Ing. Milan Terek, PhD., doc. Ing. Peter Závodný, CSc. 
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AKADEMICKÝ SENÁT 

prof. RNDr. Ing. František Peller, PhD. – predseda 

KOMORA UČITEĽOV A ZAMESTNANCOV 

Ing. Ján Bolgáč, Ing. Dagmar Boušková, PhD., Ing. Magdaléna Šedivá, doc. RNDr. Jozef Fecenko, CSc., 
prof. Ing. Michal Fendek, PhD., Ing. Michal Grell, PhD., Ing. Adriana Lukáčiková, PhD., doc. Ing. Antónia 
Kovalčíková, PhD., doc. RNDr. Ladislav Kovaľ, PhD., Mgr. Eva Medveďová, prof. RNDr. Ing. František Pel-
ler, PhD., doc. Ing. Eva Sodomová, PhD., prof. Ing. Anna Šlosárová, PhD., Mgr. Erik Šoltés, PhD. 

KOMORA ŠTUDENTOV 
Pavel Gežík, Anna Holá, Kristína Mášková, Andrej Mišovič, Ľuboš Orolín, Rastislav Šimo, Lenka Vargová 
 
V roku 2006 FHI plnila hlavné úlohy, ktoré jej vyplývajú zo strednodobého zámeru FHI EU v Bratislave na 
roky 2004 – 2008 a z dokumentu dlhodobý zámer rozvoja FHI Ekonomickej univerzity v Bratislave vo funk-
čnom období 2003 – 2007 s výhľadom do roku 2010. 
V oblasti rozvoja fakulta vychádzala z hlavného poslania fakulty, ktorého obsahom je poskytovanie vysoko-
školského vzdelávania a vedeckovýskumná činnosť v oblasti hospodárskej informatiky, kvantitatívnych me-
tód v ekonómii a podnikaní a účtovníctva. 
V tomto zmysle FHI poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných odboroch a študijných 
programoch v rámci prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia. 
Snahou je profilácia fakulty tak, aby vzdelanie, ktoré poskytuje, bolo ekvivalentné s fakultami s podobným 
zameraním v rámci krajín Európskej únie a vyhovovalo aj potrebám praxe. Fakulta spolupracuje s orgánmi 
štátnej správy, finančnými inštitúciami, podnikmi, rozvíja medzinárodnú spoluprácu podporou spoločných 
projektov s vysokými školami a fakultami v zahraničí a inými zahraničnými inštitúciami, organizuje zahranič-
né pobyty študentov a prednáškové pobyty pedagógov. 
V súčinnosti s Ekonomickou univerzitou sa fakulta zameriava hlavne na: 
• všestranné zvýšenie kvality a účinnosti výchovno-vzdelávacej, vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti 

učiteľov fakulty, 
• posilnenie medzinárodného postavenia FHI v súvislosti so vstupom SR do Európskej únie, 
• uchádzanie sa o medzinárodnú evaluáciu, 
• formovanie činnosti členov akademickej obce na fakulte s cieľom vytvoriť priaznivú pracovnú atmosféru, 
• vytváranie a formovanie priaznivej verejnej mienky o fakulte. 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ NA FAKULTE 

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY A ŠTUDIJNÉ PROGRAMY FAKULTY ŠTUDIJNÉ ODBORY 

A. HOSPODÁRSKA INFORMATIKA 
– denné a diaľkové inžinierske, kód 6292800 

B. KVANTITATÍVNE METÓDY V EKONÓMII A PODNIKANÍ 
– denné a diaľkové inžinierske, kód 6285800 

C. ÚČTOVNÍCTVO 
– denné a diaľkové inžinierske, kód 6209800 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 

1. STUPEŇ ŠTÚDIA 
študijný odbor 9.2.10 hospodárska informatika 
študijný program Hospodárska informatika 
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študijný odbor 3.3.12 účtovníctvo 
študijný program účtovníctvo 
kombinácia študijných odborov 3.2.24 kvantitatívne metódy v ekonómii a 9.2.10 
 

hospodárska informatika 
študijný program manažérske rozhodovanie a informačné technológie 
 

kombinácia študijných odborov 3.3.12 účtovníctvo i a 9.2.10 hospodárska informatika 
študijný program účtovníctvo a hospodárska informatika 

2. STUPEŇ ŠTÚDIA 
študijný odbor 9.2.10 hospodárska informatika (do 31. 8. 2006) 
študijný program hospodárska informatika 
 

študijný odbor 3.3.12 účtovníctvo 
študijný program účtovníctvo a audítorstvo 
študijný program účtovníctvo a finančné riadenie 
 

študijný odbor 3.2.24 kvantitatívne metódy v ekonómii 
študijný program operačný výskum a ekonometria 
študijný program aktuárstvo 

3. STUPEŇ ŠTÚDIA 
študijný odbor 9.2.10 hospodárska informatika 
študijný program hospodárska informatika 
 

študijný odbor 3.3.12 účtovníctvo 
študijný program účtovníctvo 
 

študijný odbor 3.2.25 ekonometria a operačný výskum 
študijný program ekonometria a operačný výskum 

AKTUÁLNY STAV VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI FAKULTY 

ŠTUDENTI 

Stav študentov k 31. 10. 2006 na FHI: 
spolu  2812 študentov (z toho 1545 žien a 1267 mužov), 

 z toho  1860 na dennom štúdiu (z toho 1007 žien a 853 mužov), 
118 na dennom štúdiu dištančnou formou, 
540 na externom štúdiu, 
294 v bakalárskych formách externého štúdia. 

ŠTUDENTI DENNÉHO ŠTÚDIA 

POČET ŠTUDENTOV DENNÉHO ŠTÚDIA FHI V ROKOCH 2001 – 2006 TAB. Č. 2.20 
rok 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

2001 380 337 397 305 281 
2002 434 303 357 319 362 
2003 375 319 312 350 344 
2004 515 242 308 305 331 
2005 370 367 250 291 300 

počet študentov 

2006 757 292 365 277 287 
 
V roku 2006 študenti študovali na prvom stupni štúdia na troch akreditovaných študijných programoch – HI 
(hospodárska informatika), MRIT (manažérske rozhodovanie a informačné technológie) a Ú (účtovníctvo) 
a od 01. 09. 2006 aj na študijnom programe Účtovníctvo a hospodárska informatika (ÚaHI). Štruktúra je 
v nasledujúcej tabuľke. 
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POČET ŠTUDENTOV NA PRVOM STUPNI ŠTÚDIA V ROKU 2006 TAB. Č. 2.21 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 
HI počet študentov 170 85 127 
MRIT počet študentov 132 86 84 
Ú počet študentov 172 121 154 
ÚaHI počet študentov 165   
ÚaHI dištančné počet študentov 118   

 
Po úspešnom ukončení prvého stupňa štúdia pokračovali študenti v štúdiu na akreditovaných študijných 
odboroch, v rámci ktorých sú interne členené špecializácie – aplikovaná štatistika (AŠ), informačné techno-
lógie (IT), operačný výskum a ekonometria (OVE), poistná matematika (PM), účtovníctvo a audítorstvo (ÚA), 
účtovníctvo a finančné riadenie (ÚFR). 

POČET ŠTUDENTOV POKRAČUJÚCICH V ŠTÚDIU PO ÚSPEŠNOM UKONČENÍ PRVÉHO STUPŇA ŠTÚDIA TAB. Č. 2.22 

  4. ročník 5. ročník 
AŠ počet študentov 18 22 
ISTE počet študentov 25  
IT počet študentov 70 89 
OVE počet študentov 32 36 
PM počet študentov 18 20 
ÚA počet študentov 64 84 
ÚFR počet študentov 18 36 
ÚA dištančné počet študentov 14  
ISTE dištančné počet študentov 18  

ŠTUDENTI EXTERNÉHO ŠTÚDIA 

POČET ŠTUDENTOV EXTERNÉHO ŠTÚDIA FHI V ROKOCH 2001 – 2006 TAB. Č. 2.23 

rok 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 
2001 118 90 89 211 108 
2002 138 121 90 116 125 
2003 122 76 84 128 100 
2004 125 65 78 137 128 
2005 65 72 90 191 199 

počet študentov 

2006 74 48 73 161 184 
 

POČET ŠTUDENTOV NA PRVOM STUPNI ŠTÚDIA V ROKU 2006 TAB. Č. 2.24 

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 
ÚaHI počet študentov 74 48 30 HI + 43 UC 

 

POČET ŠTUDENTOV POKRAČUJÚCICH V ŠTÚDIU PO ÚSPEŠNOM UKONČENÍ PRVÉHO STUPŇA ŠTÚDIA TAB. Č. 2.25 

  4. ročník 5. ročník 
ISTE počet študentov 38 56 
OVE počet študentov 21 17 
ÚA počet študentov 102 111 

ŠTUDENTI BAKALÁRSKEHO EXTERNÉHO ŠTÚDIA 

V uplynulom roku prebiehala výučba v štyroch bakalárskych strediskách: Levice, Púchov, Senica a Žarnovica. 
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POČET ŠTUDENTOV V BAKALÁRSKYCH STREDISKÁCH TAB. Č. .2.26 
 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Levice 23 20 16 
Púchov 35 39 46 
Senica 16 26 23 
Žarnovica 5 30 16 
spolu 79 115 101 

 

POČET ABSOLVENTOV BAKALÁRSKEHO A INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2005/06 TAB. Č. 2.27 
Ing. DŠ 286 
Ing. EŠ 173 
Bc DŠ – 
Bc EŠ 110 
spolu 567 

ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 

VÝSLEDKY ŠTÁTNYCH SKÚŠOK INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA TAB. Č. 2.28 
 ISTE +IT/EŠ PM OVE/EŠ AŠ Ú+ÚFR/EŠ spolu 

Úspešne absolvovali ŠS 48 + 68 + 49EŠ 18 27 + 15EŠ 16 76+31+109EŠ 457 
 

VÝSLEDKY ŠTÁTNYCH SKÚŠOK BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA TAB. Č. 2.29 
 Levice* Púchov Senica Žarnovica spolu 

Úspešne absolvovali ŠS 20 77 23 33 153 

* poslední absolventi z bakalárskeho strediska Levice 

PRIJÍMACIE POHOVORY 

Termín konania prijímacích skúšok: 19. 06. – 22. 06. 2006 
Zasadnutie prijímacej komisie:   23. 06. 2006 
Na základe splnenia požiadaviek na odpustenie prijímacích skúšok vyhovel dekan 640 žiadostiam uchádza-
čov. Z 1189 pozvaných uchádzačov sa na prijímacích skúškach zúčastnilo 902 uchádzačov, z ktorých splnilo 
kritériá na prijatie 181 uchádzačov. 

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA FHI EU V BRATISLAVE V ROKU 2006 
PODĽA ÚSPEŠNOSTI UCHÁDZAČOV TAB. Č. 2.30 

deň pozvaní zúčastnení % vyhoveli 
matematika % vyhoveli CJ % vyhoveli ZE % vyhoveli PS % 

19. 06. 349 284 81,38 97 32,15 151 53,17 147 51,76 57 20,07
20. 06. 358 272 75,98 103 37,87 163 59,93 160 58,82 63 23,16
21. 06. 343 258 75,22 92 35,66 118 45,74 152 58,91 48 18,60
22. 06. 139 88 63,31 26 29,55 45 51,14 48 54,55 13 14,77
spolu 1189 602 75,86 318 35,25 477 52,88 507 56,21 181 20,07

Poznámka: percentuálny podiel sa počíta vzhľadom na zúčastnených uchádzačov. 
 

Prijímacie skúšky dekan fakulty odpustil 640 študentom. 

POČET BODOV POTREBNÝCH NA PRIJATIE PODĽA JEDNOTLIVÝCH FORIEM 
A ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV ŠTÚDIA TAB. Č. 2.31 

forma štúdia študijný program minimálny počet bodov 
HI 135 
MRaIT 135 
Účtovníctvo 160 

denné štúdium 

ÚHI 135 
externé štúdium ÚaHI 140 
bakalárske štúdium  100 
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VEDECKOVÝSKUMNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 

ŠTRUKTÚRA VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV A ZÍSKANÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY ZA POSLEDNÉ TRI ROKY 
(2004, 2005, 2006) 

 

PREHĽAD PROJEKTOV RIEŠENÝCH NA FHI V OBDOBÍ ROKOV 2004 – 2006 TAB. Č. 2.32 

druh rok 2004 rok 2005 rok 2006 

Zahraničné granty – – – 
Projekty ŠPVaV – – – 
Projekty VEGA 4 6 9 
Projekty KEGA 1 1 1 
Projekty hospodárskej praxe – 1 2 
Projekty MVTS (SR – ČR) 1 1 – 
Inštitucionálne projekty 13 3 2 
MVP iné – – 2 
Projekty mladých pracovníkov do 35 rokov 4 8 7 
Iné projekty1) – – 2 

1) Grantový program Nadácie Tatra banky 
 
 

ZÍSKANÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA FHI V OBDOBÍ ROKOV 2004 – 2006 TAB. Č. 2.33 

získané finančné prostriedky (v tis. Sk) 

2004 2005 2006 druh projektov 

BV KV BV KV BV KV 

Zahraničné granty – – – – – – 
Projekty ŠPVaV – – – – – – 
VEGA 356 96 524 247 924 480 
KEGA 30 – 60 109 11 – 
Projekty hospodárskej praxe (štátne objednávky) – – 150 – – – 
Projekty MVTS (SR – ČR) 28 – 28 – – – 
MVP iné – – – – 150 – 
Inštitucionálne 98 – 57 60 46 48 
Projekty mladých pracovníkov do 35 rokov 139 88 130 203 81 210 
Iné (participácia na proj. 6RP)1) – – – – 303 – 

Pridelené finančné prostriedky spolu 651 184 949 619 1 515 738 

 
* BV – bežné výdavky 
* KV – kapitálové výdavky 
1) Grantový program Nadácie Tatra banky 
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PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ A JEJ ŠTRUKTÚRA 
ŠTRUKTÚRA PUBLIKOVANÝCH PRÁC A VÝSTUPOV TAB. Č. 2.34 

a) Knižné publikácie Počet/AH 
 Vedecké a umelecké monografie – v zahraničných vydavateľstvách  

 – v domácich vydavateľstvách 9/93 
 Odborné knižné publikácie – v zahraničných vydavateľstvách  

 – v domácich vydavateľstvách 1 
 Kapitoly vo vedeckých a umeleckých monografiách – zahraničných  

 – domácich  
 Kapitoly v odborných knižných publikáciách – zahraničných  

 – domácich  
 Vysokoškolské učebnice knižné – v zahraničných vydavateľstvách  

 – v domácich vydavateľstvách 6/89 
 Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach – zahraničných  

 – domácich 1 
 Učebné texty (skriptá-prednášky, cvičenia) domáce 2/15 
 Kapitoly v učebných textoch  
 Stredoškolské učebnice 2/13 
b) Vedecké a umelecké práce publikované v recenzovaných vedeckých a umeleckých časopisoch 73 
 Karentované (Current Contents) časopisy zahraničné  
 Karentované (Current Contents) časopisy domáce 3 
 Nekarentované časopisy zahraničné 2 
 Nekarentované časopisy domáce 68 
c) Odborné práce publikované v recenzovaných odborných časopisoch 25 
  – v zahraničných  
  – v domácich 25 
 Recenzie v odborných časopisoch  
d) Odborné práce publikované v odborných časopisoch 38 
  – v zahraničných  

 – v domácich 36 
 Recenzie v odborných časopisoch 2 
e) Vedecké práce publikované v zborníkoch (z konferencií) 132 
 V medzinárodných – recenzovaných zborníkoch 85 
  – ostatných zborníkoch 4 
 V domácich – recenzovaných zborníkoch 24 
  – ostatných zborníkoch 18 
f) Prezentácia na vedeckých (umeleckých) sympóziách, kongresoch a pod. 82 
 Medzinárodných – vyžiadané prednášky 1 
  – prijaté prednášky 35 
  – postre  
 Domácich – vyžiadané prednášky 1 
  – prijaté prednášky 44 
  – postre 1 
g) Správy o vedeckovýskumnej činnosti 8 
 IGP EU a IGPM 6 
 Úlohy riešené podľa HZ 2 
 Výskumné štúdie  
h) Ostatné 21 
 Redakčné a zostavovateľské práce 4 
 Heslá v domácich encyklopédiách  
 Ostatné odborné práce 17 
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VYDÁVANIE VEDECKÝCH ČASOPISOV 

1. V roku 2006 pokračovalo (IV. ročník) na FHI vydávanie vedeckého časopisu Ekonomika a informatika, 
ISSN 1336-3514. Číslo 1/2006 vyšlo v rozsahu 224 strán a číslo 2/2006 v predpokladanom rozsahu 198 
strán je v tlači. 

2. V roku 2006 bol na Ministerstve kultúry SR zaregistrovaný medzinárodný vedecký časopis Manažérske 
informačné systémy, ktorý bude vydávať FHI EU v Bratislave v spolupráci s Univerzitou v Novom Sade, 
Ekonomická fakulta Subotica. ISSN 1336-96011, R. č. 3577/2006. Časopis s medzinárodnou reputáciou 
umožňuje autorom prezentovať ich výskumné pokroky, skvalitňovať praktizovanie a chápanie informač-
ných systémov organizácie. Prijíma teoretické, metodologické a empirické príspevky, ktoré významne 
prispievajú k problematike zameranej na manažérske informačné systémy. Dostatok miesta sa poskytuje 
originálnemu empirickému a vývojovému výskumu. 

Vedecký časopis Manažérske informačné systémy je vysoko hodnotený, vychádza štvrťročne so striedaním 
vydania v SR a v Srbsku. Jeho ambíciou je presadzovať integrálny holistický pohľad na manažment infor-
mačných systémov. 

VEDECKÁ VÝCHOVA DOKTORANDOV 
STAV V DOKTORANDSKOM ŠTÚDIU NA FHI EU V BRATISLAVE V ROKU 2006 (K 31. 12. 2006) TAB. Č. 2.35 

ukazovateľ 
25-11-9 

aplikovaná 
informatika 

62-09-9 
účtovníctvo

62-11-9 
štatistika

62-49-9 
ekonometria 

a operačný výskum 
spolu FHI

Východiskový stav k 01. 01. 2006 16 14 28 (5 I) 17 (4 I) 75 (9 I) 
Zmeny v priebehu roka 2006 

a) zanechanie štúdia – – 1 – 1 
b) vylúčenie zo štúdia 1 – 3 2 6 
c) vyradenie zo štúdia 5 2 4 1 12 
d) prestup z dennej na externú formu – – – – – 
e) prerušenie 1 – 3 2 6 
Ukončenie DŠ obhajobou DP      
 – v termíne 1 – 2 (2) – 3 (2) 
 – po vyradení 2 – 3 3 8 
Vykonaná dizertačná skúška v roku 2006 7 3 4 (2) 6 (4) 20 (6) 
Konečný stav 9 12 18 (3) 14 (4) 53 (7) 

nové študijné odbory 
9.2.10 

hospodárska
informatika 

3.3.12 
účtovníctvo

3.3.25 
ekonometria 

a operačný výskum 
spolu FHI

Východiskový stav k 01. 01. 2006 6 (2 I) 8 (4 I) 10 (4 I) 24 (10 I) 
Zmeny v priebehu roka 2006 

Novoprijatí k 31. 10. 2006 10 (7) 5 (3) 11 (5) 26 (15) 
a) zanechanie štúdia 1 – 1 2 
b) vylúčenie zo štúdia – 1 – 1 
c) vyradenie zo štúdia – – – – 
d) prestup z dennej na externú formu – – – – 
e) prerušenie – – 1 1 
Ukončenie DŠ obhajobou DP – – – – 
Vykonaná dizertačná skúška v roku 2006 1 2 – 3 
Konečný stav 15 (9) 12 (7) 20 (9) 47 (25) 
Celkový stav doktorandov k 31. 12. 2006 24 (9) 24 (7) 18 (3) 34 (13) 100 (32) 

 
Vedeckú prípravu doktorandov zabezpečuje 27 školiteľov z jednotlivých katedier FHI a 5 externých školiteľov 
z OB HELLER Factoring, a. s., v Bratislave, FIM Univerzita Hradec Králové, FSEV UK v Bratislave a FRI ŽU 
v Žiline. 
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HABILITAČNÉ A INAUGURAČNÉ KONANIE 

HABILITAČNÉ A INAUGURAČNÉ KONANIE NA FHI EU V BRATISLAVE V ROKU 2006 TAB. Č. 2.36 

uchádzač téma prezentovanej prednášky obhajoba VR FHI dekrét 
Galina Horáková Optimálny zaisťovací program 21. 09. 21. 09. 13. 12. 
Viera Pacáková Modelovanie a simulácie poistných rizík 21. 09. 21. 09.  
Milan Terek Metódy a modely štatistického riadenia kvality 21. 09. 21. 09.  

ČESTNÉ VEDECKÉ HODNOSTI DR. H. C. EU V BRATISLAVE 

Dňa 18. 10. 2006 udelila VR EU v Bratislave (na návrh VR FHI schválený 04. 05. 2006) čestnú vedeckú 
hodnosť doctor honoris causa (Dr. h. c.) pánu prof. Dr. Ralfovi Michaelovi Ebelingovi garantovi nemeckofón-
neho štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a študijného programu medzinárodný finančný manaž-
ment (za Univerzitu Martina Luthera v Halle-Wittenbergu) a významnému odborníkovi v oblasti finančného 
účtovníctva a audítorstva v Nemeckej spolkovej republike. 

ČLENSTVO UČITEĽOV VO VEDECKÝCH RADÁCH A TÍMOCH INÝCH UNIVERZÍT 
A ORGÁNOV V SR A V ZAHRANIČÍ 

Mnohí učitelia fakulty sú členmi vo vedeckých, v odborných orgánoch a inštitúciách. Pracujú v rôznych me-
dzinárodných výboroch, komisiách a sú členmi vedeckých rád nielen u nás, ale aj v zahraničí. 

ČLENSTVO UČITEĽOV VO VEDECKÝCH RADÁCH A TÍMOCH INÝCH UNIVERZÍT A ORGÁNOV TAB. Č. 2.37 

členstvo učiteľov počet 

Vedecká rada Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline 1 
Rada pre VaT pri RVŠ SR 1 
Vedecká rada FPM EU v Košiciach 1 
Vedecká rada FIIT STU v Bratislave 1 
Štatistická rada SR 1 
Rada Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov 3 
Vedecká rada Vysoké učení technické v Brne, Fakulta podnikateľská 2 
Vedecká rada Ekonomická fakulta VŠB TU v Ostrave 1 
Vedecká rada Univerzity Pardubice, Fakulta Ekonomicko-správní 1 
Vedecká rada Vysokej školy ekonomickej v Prahe 1 
Vedecká rada Fakulty riadenia a informačných technológií VŠP, Hradec Králové 1 
Redakčná rada časopisu Demografie, ČSÚ, Praha 1 
Redakčná rada vedeckého časopisu Slovenská štatistika a demografia, Bratislava 1 
Redakčná rada odborného časopisu Forum Statisticum Slovacum, SŠDS 1 
Redakčná rada vedecko-odborného časopisu Účtovníctvo, Audítorstvo, Daňovníctvo 4 
Redakčná rada časopisu European Financial and Accounting Journal, vydávaný na VŠE v Prahe 1 
Redakčná rada časopisu Zvesti Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov 1 
Redakčná rada časopisov z účtovníctva a daní vydavateľstva Verlag Dashofer 1 
Rada Slovenskej spoločnosti aktuárov (SSA) 5 
Dozorná rada doplnkovej dôchodkovej poisťovne CREDIT SUISSE, Life&Pensions 1 
Rada pre informatizáciu vlády SR 1 
Skúšobná rada EXIN v rámci programu AMBI 1 
Rada pre štandardizáciu v rámci RVI 1 
Výbor SŠDS 2 
Výbor pre účtovníctvo pri Slovenskej komore audítorov 2 
Výbor Českej demografickej spoločnosti za SR, Praha, ČR 1 
Výbor Komisie biometriky P-SAPV, Nitra 1 
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Výbor PSKAU pre skúšky uchádzačov o audítorskú profesiu 1 
Výbor EUNIS  
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied 1 
Sekcia pre Prognostiku Slovenskej spoločnosti pre hospodársku informatiku 1 
Slovenská asociácia Európskych štúdií 1 
Ekonomická sekcia SAPV 1 
Dobrovoľná medzinárodná organizácia Association of International Volunteering Work, Barcelona, Spain 1 
Review Committe Bratislava pre autorizovaný preklad IAS 6 
Co-Editor Central European Journal for Operations Research 1 
European University Continung Education Network 1 
Associate Editor Central European Journal for Operations Research 1 
European Association for Evolutionary Political Economy 1 
Working group Alternative Economic Policy for Europe 1 
Jednota slovenských matematikov a fyzikov 5 
Združenia za ekonomickú prosperitu Slovenska 1 
Združenie za rozvoj regiónov v Európskom priestore 2 
Európska asociácia účtovníkov 1 
Komisia CEEPUS – Program (Central European Exchange Programme for University Studies) 1 
Komisia pre posudzovanie projektov DAAD 1 
Komisia biometriky pri Predsedníctve SAPV 1 
Komisia VEGA 2 
Komisia pre posudzovanie projektov v rámci Rakúsko-Slovenská Akcia 1 
Komisia pre udeľovanie vedeckých a pedagogických hodností na Přírodovědecké fakulte University Karlovy 1 
Technická normalizačná komisia, TNK č. 71 Aplikácia štatistických metód 2 
Medzinárodná normalizačná komisia ISO/TC 69/SC 3WG 3 1 
Akreditačná komisia poradného orgánu vlády SR 1 
Komisia pre vzdelávanie Medzinárodnej aktuárskej asociácie (IAA) 1 
Komisia pre vzdelávanie Groupe Consultatif (GC) 1 
Revízna komisia SŠDS 1 
Národná riadiaca komisia pre oblasť medzinárodné účtovné štandardy 3 
Národná riadiaca komisia pre oblasť medzinárodné audítorské štandardy 1 
Národná riadiacia komisia pre realizáciu zapojenia SR do projektu UNCTADu a IFADu na posilnenie kapacít 
účtovného výkazníctva a audítorstva 2 

III. Komisia projektu KEGA MŠ SR 1 
Komisia pre aktuárske skúšky vymenovaná Úradom pre finančný trh v zmysle vyhlášky MF SR 144/2002 Z. z. 1 

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A ZAHRANIČNÁ ČINNOSŤ 
• zahraničné cesty pracovníkov fakulty 

• prijatie zahraničných hostí 

• spolupráca v rámci medzinárodných projektov 

• študijné pobyty učiteľov a študentov fakulty v zahraničí 

Fakulta hospodárskej informatiky v rámci medzinárodnej spolupráce zorganizovala zahraničné pobyty učite-
ľov, študentov a prednáškové pobyty zahraničných hostí. 

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A ZAHRANIČNÉ POBYTY UČITEĽOV A ŠTUDENTOV FHI TAB. Č. 2.38 

učitelia študenti prednáškové pobyty zahraničných hostí 
študijné programy počet študijné programy počet študijné programy počet 
Socrates/Erasmus 10 Socrates/Erasmus 22 Socrates/Erasmus 1 
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INFORMATIZÁCIA FHI ZA ROK 2006 
FHI používa uvedené softvéry v učebniach na 7. a 8. poschodí na výučbu pre študentov fakulty a spoločných 
predmetov pre študentov univerzity. Niektoré druhy softvéru sa používajú aj na pracoviskách fakulty. 

NAINŠTALOVANÉ SOFTVÉRY NA FHI 2006 

WINDOWS NT SERVER 4.0, SAS systém pre inštitúcie udeľujúce akademické hodnosti, Oracle – Academic 
Initiative (OAI), WINDOWS 95 CZ OEM, Rational Rose, SDW for DOS, Soritec, Prijímacie konanie 1995, 
Orig.PC program pre TRANSF, Progress pro Vision 8.3A, Webspeed Workshop 2.1, Apptivity Developer, 
WINPROXY UNLIMITED 1.4, Esperant ver. 4.0, Oracle 3.0, Statgraphics*Plus Professional Edition, NERO  
6 – 10 licencií, Acrobat – 5 licencií, Rhinoceros 3d v.3 (len 1 CD). 
Výučba prebiehala na 7., 8. a 9. poschodí v učebniach, kde zariadenie bolo priebežne modernizované a boli 
zakúpené aj nové počítačové zostavy na dištančné vzdelávanie na fakulte. V súčasnosti sú plne vybavené   
3 posluchárne s výpočtovou a prenosovou výpočtovou technikou. 
Na vybavenie učební sa použili aj finančné prostriedky z rozvojového projektu Využitie IT v pedagogickom 
procese na FHI EU v Bratislave – zodpovedný vedúci prof. Ing. Stojan Russev, PhD. 

SPOLUPRÁCA FAKULTY S HOSPODÁRSKOU PRAXOU 
SPOLUPRÁCA FAKULTY FHI S HOSPODÁRSKOU PRAXOU TAB. Č. 2.39 

forma spolupráce subjekt praxe poznámka 
Slovenská komora audítorov 
Mondi Business Paper SCP 
KPMG Slovensko, spol. s r. o. 

uzavretá v roku 2006 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
Slovenská komora certifikovaných účtovníkov 
Microsoft Slovakia, spol. s r. o. 
Všeobecná úverová banka 
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 
IBM 
SAP 
ORACLE 
Slovakodata, a. s. 
SAS Institute GmbH 

rámcová zmluva 

IDS SCHEER Slovakia, spol. s r. o. 

pokračuje 

ORGANIZAČNÝ A PERSONÁLNY ROZVOJ FAKULTY 
STAV ZAMESTNANCOV FHI EU V BRATISLAVE VO FYZICKÝCH OSOBÁCH K 31. 12. 2006 PODĽA KATEGÓRIÍ  
  TAB. Č. 2.40 

pracovisko kategória 
DFHI KÚ KOVE KAI KŠ KM spolu 

prof.1/ – 4 4 2 1 1 12 
doc. – 3 2 1 6 8 20 
OA – 23 10 15 12 12 72 
z toho OA s PhD., resp. CSc. – 11 8 7 10 6 42 
A – 3 – 5 1 2 11 
Lektor – – – 1 – – 1 
VaV 2 – – – – – 2 
THP 152/ 1 1 1 1 1 20 
spolu 172/ 34 17 25 21 24 1383/ 

1/Funkčné miesto 
2/Z toho 1 zamestnanec vo funkcii dekana 
3/V uvedenom počte sú započítaní aj zamestnanci na neplatenom voľne (KŠ – RNDr. Horníková PhD.; KAI – Ing. Kubiš, DrSc.; KM – 
Ing. Johanesová), resp. MD a RD (D – Ing. Ligačová; KÚ - Ing. Antalová, Ing. Szásová, PhD., Ing. Žilkayová; KM – PaedDr. Belasová) 
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V kvalifikačnom zložení vysokoškolských učiteľov v priebehu roka 2006 došlo k určitým zmenám. Predovšet-
kým v kategórii profesorov bol zaznamenaný úbytok o 2, čo bolo spôsobené odchodom do dôchodku prof. 
Huťku (71 rokov) a rozviazaním pracovného pomeru s prof. Chajdiakom. 

Súčasne úspešnou inauguráciou z funkčného miesta mimoriadnych profesorov do kategórie profesor bol 
zaradený prof. Ing. P. Závodný, PhD. Ďalším inauguračným konaním prešli doc. RNDr. V. Pacáková, PhD., 
a doc. Ing. M. Terek, PhD., ale do konca roka neboli vymenovaní prezidentom republiky. 

Počet docentov sa zvýšil o 1, keďže na KM od 01. 12. 2006 bola habilitovaná RNDr. G. Horáková, PhD. 

Výrazný nárast bol zaznamenaný v kategórii odborných asistentov s hodnosťou PhD., resp. CSc., kde 
úspešne ukončili doktorandské štúdium predovšetkým vekovo mladší OA. Zároveň do tejto kategórie boli 
v priebehu roka prijatí noví zamestnanci s PhD., resp. s DrSc. 

Fyzický stav zamestnancov fakulty oproti roku 2005 zostal zachovaný, t. j. 138. 
 

GRAF Č. 2.1 ZLOŽENIE VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV PODĽA KATEGÓRIÍ K 01. 01. 2006 A K 31. 12. 2006 
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PREHĽAD PRIEMERNÉHO VEKU FAKULTY HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY EU TAB. Č. 2.50 

kategória priemerný vek FHI spolu KÚ KOVE KAI KŠ KM 
profesori 60,33 59,50 60,25 63,00 53,00 66,00 
docenti 56,95 50,33 55,00 69,00 58,67 57,13 
odborní asistenti 39,44 36,30 33,70 46,93 43,17 37,17 
asistenti 33,09 26,67 – 38,00 39,00 27,50 
lektori 60,00 – – 60,00 – – 
učitelia spolu 44,20 39,52 43,00 47,88 48,10 44,52 

 
 

GRAF Č 2.2 GRAFICKY ZNÁZORNENÁ VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV FHI EU 
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Na FHI EU v Bratislave boli v priebehu roka 2006 (v súlade so zákonom číslo 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov) vypísané 4 výberové 
konania na obsadzovanie funkcií docentov, odborných asistentov a asistentov a zamestnancov pre oblasť 
vedeckovýskumnej práce. 

ZOZNAM ŠTUDENTOV, KTORÝM BOLO V ROKU 2006 
PRIZNANÉ MIMORIADNE ŠTIPENDIUM V ZMYSLE § 4 ODS. 1 VYHLÁŠKY MŠ SR Č. 453 

Peter Bartaloš – za vynikajúce výsledky v ŠVOČ 
Marek Hulík – za reprezentáciu EU vo futsale 
Lýdia Dubovská, Zuzana Dubovská, Petra Briedová, Katarína Kohýlová, Peter Staňa, Richard Pokorný, Július 
Humeňanský, Vladimír Gajdoš – za reprezentáciu EU v basketbale 

Dalibor Serdula, Vladimír Rajci – za reprezentáciu EU vo volejbale 
Katarína Milly, Matej Lepieš – za reprezentáciu na akademických majstrovstvách v plávaní 

VÝZNAMNÉ AKTIVITY FAKULTY V ROKU 2006 
VÝZNAMNÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ FHI TAB. Č. 2.51 

názov podujatia termín miesto konania 
V. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 
AIESA – participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach 18. 05. Bratislava 

Mladá veda 2006 na FHI 24. 11. Bratislava 
 

VÝZNAMNÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ JEDNOTLIVÝMI KATEDRAMI FHI TAB. Č. 2.52 

katedra/názov podujatia termín miesto konania 
katedra aplikovanej informatiky 

Prezentácia informačného systému FHI 20. 02. – 15. 03. Bratislava 
Workshop – redakčný systém www.fhi.sk február, marec Bratislava 
Workshop pre používateľov informačného systému FHI september Bratislava 
e-learningový workshop Inovačný proces v e-learningu 23. 11. Bratislava 

katedra operačného výskumu a ekonometrie 
4. seminár doktorandov katedry operačného výskumu a ekonometrie 17. 03. Bratislava 
Mikro a makromodely v ekonómii 31. 05. – 02. 06. Maribor 
Mikro a makromodely v ekonómii 27. – 29. 09. Bratislava 
Kvantitatívne metódy v ekonómii (Viackritériová optimalizácia XIII) 06. – 08. 12. Bratislava 

katedra matematiky 
Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu SR 28. – 30. 06. UZ EU Virt 

katedra štatistiky 
XIII. medzinárodná slovensko-poľsko-ukrajinská vedecká konferencia 
Výučba kvantitatívnych matematicko-štatistických metód 
na ekonomických univerzitách vzhľadom na potreby budúcnosti 

07. – 10. 11. Jur pri Bratislave 

Seminár Štatistické metódy v SAS EG 21. – 22. 09. Bratislava 
katedra účtovníctva 

Vedecký seminár 
Výsledky vedeckovýskumnej činnosti učiteľov katedry účtovníctva 25. 04. Bratislava 

Medzinárodná vedecká konferencia 
Účtovníctvo v procese světové harmonizace 12. – 14. 09. Mariánska – Ostrov 

Odborný seminár 
Medzinárodné účtovné štandardy 
(International Accounting Standards, IAS) 
Medzinárodné štandardy pre finančné účtovné vykazovanie 
(International Financial Reporting Standards, IFRS) 

13. 06. Bratislava 
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HLAVNÉ ZÁMERY ROZVOJA FAKULTY NA ROK 2007 
V roku 2006 sa FHI koncentrovala najmä na plnenie úloh, ktoré jej vyplývajú zo strednodobého zámeru 
FHI EU v Bratislave na roky 2004 – 2008 a z dokumentu Dlhodobý zámer rozvoja FHI Ekonomickej univerzi-
ty v Bratislave vo funkčnom období 2003 – 2007 s výhľadom do roku 2010. 
Tézy rozvoja fakulty na rok 2007, ktorý chápeme aj ako inicializačnú etapu na ďalšie štvorročné obdobie, 
možno špecifikovať takto: 

• Pri formulovaní svojho rozvoja bude FHI vychádzať z jej hlavného poslania, ktorého obsahom je poskytovanie 
vysokoškolského vzdelania a vedeckovýskumná činnosť v oblasti 
• ekonómie, 
• hospodárskej informatiky, 
• kvantitatívnych metód v ekonómii a podnikaní a  
• v účtovníctve. 

• V tomto zmysle bude FHI poskytovať vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných odboroch a študij-
ných programoch v rámci prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia. 

• Našou prioritou je rozvíjať a skvalitňovať doktorandské štúdium, motivovať a viesť interných doktorandov 
fakulty k ukončeniu štúdia v stanovenom časovom horizonte 3 rokov štúdia. Našou ambíciou je vychová-
vať v rámci doktorandského štúdia špičkovo pripravených odborníkov na riešenie náročných rozhodova-
cích úloh s využitím moderných kvantitatívnych metód a informačných technológií. 

• V oblasti výučby musia učitelia aktualizovať svoje predmety tak, aby odrážali najnovšie poznatky, hľadať 
a zavádzať nové formy výučby, a pritom využívať tie najmodernejšie technické prostriedky. 

• Zamerať sa na všestranné zvýšenie kvality a účinnosti výchovno-vzdelávacej, vedeckovýskumnej a publi-
kačnej činnosti učiteľov fakulty. Budeme podporovať publikačné aktivity učiteľov fakulty s cieľom prezento-
vať výsledky ich vedeckovýskumnej práce v karentovaných časopisoch a na medzinárodných vedeckých 
konferenciách. 

• Profilovať fakultu tak, aby vzdelanie, ktoré poskytuje, bolo ekvivalentné s fakultami s podobným zamera-
ním v rámci krajín Európskej únie a zodpovedalo potrebám praxe. Fakulta spolupracuje s orgánmi štát-
nej správy, finančnými inštitúciami, podnikmi, rozvíja medzinárodnú spoluprácu podporou spoločných 
projektov s vysokými školami a fakultami v zahraničí a inými zahraničnými inštitúciami, organizuje zahra-
ničné pobyty študentov a prednáškové pobyty pedagógov. 

• Pre rozvoj fakulty považujeme za rozhodujúce vytvoriť na jej pôde priaznivú pracovnú atmosféru 
s cieľom: 
• vytvárať a formovať priaznivú verejnú mienku o fakulte, 
• posilniť postavenie fakulty na trhu vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, kde najmä v seg-

mente ekonomicky a manažérsky orientovaných fakúlt vzniká vysoko konkurenčné prostredie, 
• rozšíriť medzinárodnú spoluprácu fakulty, ako v oblasti pedagogickej, i v rámci jej vedeckovýskum-

ných aktivít. 

• V oblasti vedeckovýskumnej činnosti sa pracovníci FHI sústredia najmä na riešenie týchto okruhov prob-
lémov: 
• problémy aplikácie moderných informačných technológií v ekonomickej oblasti, 
• teoretické a praktické problémy harmonizácie účtovníctva SR s nadnárodnou úpravou a na aplikáciu 

medzinárodných účtovných štandardov vo výučbe účtovníctva, 
• rozvíjanie kvantitatívnych prístupov k analýze, predikcii a optimalizácii procesov na mikroekonomic-

kej a makroekonomickej úrovni najmä na: analýzu pripravenosti vstupu slovenskej ekonomiky do     
ekonomiky EÚ, 

• progresívne štatistické techniky a rozhodovanie v procese zlepšovania kvality; modelovanie vývoja 
inflácie, miezd a zamestnanosti na Slovensku, 

• prehlbovanie a zdokonaľovanie poznatkov v oblasti finančnej a poistnej matematiky s dôrazom na 
štúdium aktuárskych modelov v životnom a neživotnom poistení. 

• Za jednu z primárnych úloh fakulty na rok 2007 považujeme zodpovednú prípravu procesu akreditácie 
Ekonomickej univerzity a jej fakúlt, pričom naším cieľom je obstáť v procese akreditácie ako univerzitná 
vysoká škola, v optimálnom prípade ako výskumná univerzita. V súvislosti s týmto cieľom bude fakulta 
riešiť celý komplex úloh, pričom prvým krokom je seriózna analýza súčasnej pozície fakulty s cieľom i-
dentifikovať slabé a silné atribúty fakulty pre proces akreditácie. 
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FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU EU 

RIADENIE A ROZVOJ FAKULTY 
Dekan DOC. ING. ĽUBOMÍR STRIEŠKA, CSC. 

Prodekani DOC. ING. ĽUBOSLAV SZABO, CSC. prvý prodekan 
  prodekan pre vzdelávaciu činnosť 

 DOC. ING. ELENA FETISOVOVÁ, CSC. prodekanka pre rozvoj a sociálne otázky 

 DOC. ING. MIROSLAV MAJTÁN, CSC. prodekan pre vedu, výskum 
  a doktorandské štúdium 

 DOC. ING. PETER MARKOVIČ, PHD. prodekan pre zahraničné vzťahy 

 DOC. ING. ELENA ŠÚBERTOVÁ, PHD. prodekanka pre styk s verejnosťou 

Tajomníčka fakulty ING. ŽOFIA DUNOVÁ 

KOLÉGIUM DEKANA 

doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc. dekan 
doc. Ing. Ľuboslav Szabo,CSc. prvý prodekan 
doc. Ing. Elena Fetisovová, CSc. prodekanka 
doc. Ing. Miroslav Majtán, CSc. prodekan 
doc. Ing. Peter Markovič, PhD. prodekan 
doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD. prodekanka 
Ing. Žofia Dunová tajomníčka fakulty 
prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. vedúci Katedry manažmentu výroby a logistiky FPM EU 
doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD. vedúci Katedry informačného manažmentu FPM EU 
prof. Ing. Jozef Kráľovič, CSc. vedúci Katedry podnikových financií FPM EU 
prof. Ing. Štefan Majtán, PhD. vedúci Katedry podnikovohospodárskej FPM EU 
prof. Ing. Štefan Slávik, CSc. vedúci Katedry manažmentu FPM EU 
Ing. Peter Šinský predseda OZ PŠaV na FPM EU 
Petra Abrmanová predsedkyňa Študentského parlamentu FPM EU 

KATEDRY VEDÚCI 

katedra podnikovohospodárska (KPH) prof. Ing. Štefan Majtán, PhD. 
katedra manažmentu (Kmanaž) prof. Ing. Štefan Slávik, CSc. 
katedra podnikových financií (KPF) prof. Ing. Jozef Kráľovič, CSc. 
katedra manažmentu výroby a logistiky (KMVaL) prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 
katedra informačného manažmentu (KIM) doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD. 

AKADEMICKÝ SENÁT 

prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. – predseda 
prof. Ing. Štefan Majtán, PhD., doc. Ing. Eleonóra Fendeková, CSc., doc. Ing. Ľubica Füzyová, CSc., doc. 
Ing. Mojmír Kokles, PhD., doc. Ing. Oľga Miková, CSc., doc. PhDr. Miroslava Szarková, CSc., Ing. Eduard 
Hyránek, PhD., Ing. Benita Juriková, Ing. Daniela Rybárová, Petra Abrmanová, Zuzana Bartošová, Peter 
Koterec, Lenka Mackaničová, Martina Szabová 
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VEDECKÁ RADA 

doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc. – predseda 
prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc., doc. Ing. Eleonóra Fendeková, CSc., doc. Ing. Elena Fetisovová, CSc., doc. 
Ing. Ľubica Füzyová, CSc., Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc., prof. Ing. Prokop Jurášek, DrSc., doc. 
Ing. Anna Kachaňáková, CSc., doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD., prof. Ing. Jozef Kráľovič, CSc., prof. Ing. Mi-
chal Leščišin, DrSc., doc. Ing. Gizela Lénártová, PhD., doc. Ing. Miroslav Majtán, CSc., prof. Ing. Štefan 
Majtán, PhD., doc. Ing. Peter Markovič, PhD., prof. Ing. Štefan Slávik, CSc., doc. Ing. Jana Sršňová, CSc., 
Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., doc. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc., doc. PhDr. Miroslava Szarková, CSc., 
doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD., prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD., prof. Ing. Karol Zalai, CSc. 

EXTERNÍ ČLENOVIA 
Ing. Ján Badžgoň, PhD., prof. Ing. Peter Bielik, PhD., prof. Ing. Félix Hutník, DrSc., prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc., 
prof. Ing. Milan Kupkovič, PhD., Ing. Michal Ľach, Ing. František Matika, doc. Ing. Anna Pilková, CSc., MBA, 
prof. Ing. Milan Rajňák, DrSc., prof. Ing. Vladislav Stračár, CSc., Dr. h. c. prof. Ing. Radim Vlček, CSc. 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 
Pedagogický proces v akademickom roku 2005/2006 prebiehal na všetkých formách a druhoch štúdia v sú-
lade so študijným programom FPM. 
Môžeme konštatovať, že priebeh pedagogického procesu nebol z hľadiska organizačného zabezpečenia 
narušený. 
K zvyšovaniu úrovne pedagogického procesu prispievajú aj anonymné dotazníkové prieskumy medzi študentmi, 
zamerané na hodnotenie kvality vzdelávania. Túto povinnosť ukladá fakultám aj zákon číslo 131/2002 o VŠ. 
Okrem uvedeného dotazníkového prieskumu je kvalita vzdelávania zabezpečovaná: 
• prerokúvaním študijných programov a učebných plánov v AS fakulty a následne schvaľovaných vo Ve-

deckej rade FPM, 
• prerokúvaním a schvaľovaním nových predmetov v akreditačnej komisii fakulty, 
• hospitáciami na pedagogickom procese, najmä mladých učiteľov, učiteľmi poverenými vedúcimi katedier, 
• stretnutiami vedenia fakulty so zástupcami študentov (v študentskom parlamente a senáte) na predisku-

tovanie aktuálnych pedagogických otázok. 
V budúcnosti predpokladáme dotazníkový prieskum rozšíriť aj na jednotlivé katedry gestorujúce študijné 
programy a dopracovať systém hodnotenia úrovne vzdelávania o ďalšie účinné formy. 

POČET ŠTUDENTOV V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKOCH A FORMÁCH ŠTÚDIA TAB. Č. 2.53 
denné štúdium externé štúdium spolu 

stav september ročník 
2005 2006 2005 2006 2005 2006 

1. 1. stupeň 503 626 136 163 639 789 
2. 1. stupeň – 399 – 73 – 472 
2. 318 – 58 – 376 – 
3. 269 302 69 69 338 371 
4. 311 267 105 73 416 340 
5. 300 295 148 91 448 386 
1. 1. stupeň – – 46 41 46 41 
2. 1. stupeň – – – 40 – 40 
spolu 1701 1889 562 550 2263 2439 

 

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM (EXTERNÁ FORMA) TAB. Č. 2.54 
Bratislava ročník 

2005 2006 
2. 66 – 
3. 66 77 

spolu 132 77 
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VÝVOJ POČTU ŠTUDENTOV NA JEDNOTLIVÝCH FORMÁCH A DRUHOCH ŠTÚDIA TAB. Č. 2.55 
rok  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 
denné štúdium 1754 1720 1721 1692 1701 1889 
externé štúdium 669 626 607 602 562 550 
bakalárske štúdium 516 388 320 277 132 77 
spolu 2939 2734 2648 2571 2395 2516 

 

GRAF Č. 2.3 
 
 

 
POČET ABSOLVENTOV BAKALÁRSKEHO A INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2005/2006 TAB. Č. 2.56 

forma štúdia počet 
Ing. DŠ 280 
Ing. EŠ 143 
Bc. DŠ – 
Bc. EŠ 44 
spolu 467 

PRIJÍMACIE KONANIE 

V akademickom roku 2005/2006 sa po druhýkrát konali prijímacie skúšky na akreditované študijné programy 
1. stupňa štúdia. 
Prijímacie skúšky do prvého ročníka denného a externého bakalárskeho štúdia sa konali od 19. 06.do 23. 06. 
2006. Náhradný termín sa nekonal. Postupovalo sa podľa zásad prijímacieho konania schválených AS FPM. 

PRIJÍMACIE KONANIE – ZÁUJEM O VŠETKY FORMY ŠTÚDIA TAB. Č. 2.57 
 2001 2002 2003 2004* 2005** 2006 

prihlásení 2353 1756 1487 2187 2433 2792 
zúčastnení 1911 1440 1176 1441 2059 2187 
prijatí 806 630 723 938 1067 1463 
zapísaní 689 544 611 529 542 730 

* do roku 2004 – inžinierske štúdium 
** od roku 2005 – 1. stupeň – bakalárske štúdium 
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OCENENIA ABSOLVENTOV A ŠTUDENTOV FPM 

• Cena dekana a Nadácie Manažér 15 študentov DŠ 

• Cena rektora              1 študentka DŠ 

• Cena prof. Imricha Karvaša          1 študent DŠ 

• Cena za najlepšiu diplomovú prácu (ocenenie a. s. Slovnaft)  1 študentka DŠ 

• Cena a. s. SPP – súťaž o najlepšiu prácu v súťaži Nákladový  controlling v podmienkach Európskej únie: 

• 1. miesto              1 študent DŠ 

• 2. miesto              1 študentka DŠ 

• 3. miesto              kolektív študentov FPM DŠ 

• Cena Grand Prix Ľudovej banky         1 študent DŠ 

• Cena Dexia banky Slovensko 2006        1 študent DŠ 

• Cena Tatrabanky             1 študentka DŠ 

• Cena a. s. Slovnaft za najlepšiu diplomovú prácu     1 študentka DŠ 

• Cena Študentská osobnosť SR akademického roka 2005/2006 2 študenti DŠ 

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 

Vedeckovýskumná činnosť fakulty v uplynulom období bola poznačená vstupom SR do Európskej únie, pre-
hlbujúcou sa globalizáciou, internacionalizáciou a informatizáciou našej spoločnosti a rastúcou flexibilitou 
podnikovohospodárskeho prostredia. Zameraná bola predovšetkým na adaptáciu a rozvoj podnikov v globa-
lizujúcim sa a turbulentnom podnikateľskom prostredí, podnikovú diagnostiku, optimálnu alokáciu kapitálu 
a riadenie finančných procesov v podniku, inovačné procesy vo výrobe ako súčasť znalostného manažmentu 
a možnosti outsourcingu informačných technológií. 

Výučba podľa novoakreditovaných študijných programov a špecializácií, vytváranie nových odborných 
predmetov, ako aj výučba predmetov v cudzích jazykoch vyžadujú inovačné prostredie vo vedeckovýskum-
nej činnosti fakulty, ktoré umožňuje aplikovateľnosť výstupov vo výučbe. Vedecká profilácia fakulty je pod-
mienená profiláciou jednotlivých katedier, v ktorých sa rozvíjajú vedné disciplíny podnikania a podnikového 
hospodárstva, strategického operačného a personálneho manažmentu, podnikových financií a finančného 
manažmentu, manažmentu výroby a logistiky a informačného manažmentu. Organizačne i tematicky vedec-
kovýskumnú činnosť prezentuje 17 grantových projektov VEGA, participácia na 1 projekte KEGA, 6 projektov 
mladých riešiteľov do 35 rokov v rámci EU, riešenie alebo participácia na 6 projektoch medzinárodnej ve-
deckej a technickej spolupráce, 1 projekt v rámci spolupráce SR a ČR, ako aj úlohy riešené na požiadanie 
vládnych orgánov, podnikov a organizácií. 

Výstupy vedeckovýskumnej činnosti FPM EU v Bratislave v roku 2006 boli publikované vo forme monografií, 
vedeckých a odborných článkov, študijnej literatúry a ostatných učebných textov. Transfer nových poznatkov 
smeroval aj do hospodárskej praxe, najmä: 

• uskutočnením katedrových vedeckých konferencií a seminárov, 

• prácou pre vládne orgány, ďalej konzultačnou, expertíznou a poradenskou činnosťou pre podniky a or-
ganizácie, 

• vydaním troch čísiel druhého ročníka fakultného vedeckého časopisu Ekonomika a manažment. 

V rámci vedeckovýskumnej činnosti bol významným cieľom aj ďalší personálny a kvalifikačný rozvoj fakulty 
ako základný predpoklad kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. 
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PREHĽAD PUBLIKAČNÝCH VÝSTUPOV ZA ROK 2006 TAB. Č. 2.58 
Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 7 
vedecké monografie (AAA, AAB) 7 
štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie (ABA, ABB) 0 
Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie 27 
vysokoškolské učebnice (ACA, ACB) 14 
odborné knižné práce (BAA, BAB) 0 
učebnice pre základné a stredné školy (BCB) 0 
skriptá a učebné texty (BCI) 12 
prehľadové knižné práce (EAI) 0 
umelecké monografie, preklady a autorské katalógy (CAA, CAB) 0 
odborné preklady knižných publikácií (EAJ) 0 
redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, resp. zborníky (FAI) 1 
Skupina B – Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy 1 
vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC, ADD) 1 
stručné oznámenia a abstrakty vedeckých prác v karentovaných časopisoch (AEG, AEH) 0 
odborné články v karentovaných časopisoch (BDC, BDD) 0 
umelecké práce a preklady, reprodukované výtvarné diela v karentovaných časopisoch (CDC, CDD) 0 
autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ) 0 
Skupina C – Ostatné recenzované publikácie 225 
kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD) 1 
kapitoly vo vysokoškolských učebniciach (ACC, ACD) 0 
vedecké práce v nekarentovaných časopisoch (ADE, ADF) 45 
vedecké práce v recenzovaných zborníkoch a monografiách (AEC, AED) 1 
publikované príspevky na vedeckých konferenciách (AFA, AFB, AFC, AFD) 126 
abstrakty príspevkov z vedeckých konferencií (AFE, AFF, AFG, AFH) 0 
kapitoly v odborných knihách (BBA, BBB) 2 
kapitoly v učebniciach a učebných textoch (BCK) 1 
heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich 
a zahraničných vydavateľstvách (BDA, BDB) 0 

odborné práce v nekarentovaných časopisoch (BDE, BDF) 39 
odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (BEC, BED) 10 
abstrakty odborných prác z domácich a zahraničných podujatí (BFA, BFB) 0 
legislatívne dokumenty (BGH) 0 

melecké práce, preklady a reprodukované výtvarné diela v nekarentovaných časopisoch (CDE, CDF) 0 
Sumár (A1+A2+B+C) 260 

 
Ostatné kategórie 8 
vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (AEE) 0 
postery v zborníkoch zo zahraničných  konferencií (AFK) 0 
postery v zborníkoch z domácich konferencií (AFL) 0 
správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (AGI) 0 
odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch (BEE) 1 
odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch (BEF) 0 
kvalifikačné práce dizertačné, habilitačné (DAI) 0 
recenzie v časopisoch a zborníkoch (EDI) 4 
práce zverejnené na internete (GHG) 3 
rôzne publikácie a dokumenty ((GII) 0 
Celkový sumár za FPM EU (A1+A2+B+C+ostatné kategórie) 268 

Poznámka: Toto je spracované podľa požiadaviek MŠ SR z decembra 2006 

CITÁCIE A INÉ OHLASY NA VEDECKÚ (UMELECKÚ) PRÁCU TAB. Č. 2.60 
Citácie podľa SCI a multidisciplinárne ISI: SSCI, AHCI, CMCI  6 
Citácie a ohlasy iné než SCI, SSCI, AHCI, CMCI 175 
           – v zahraničí 41 
           – doma 134 
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SÚHRNNÝ POČET EVIDOVANÝCH PUBLIKOVANÝCH TITULOV ZA OBDOBIE ROKOV 2000 – 2006 TAB. Č. 2.61 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Publikované tituly spolu za FPM EU 
363 298 278 337 261 386 268 

Poznámka: Súhrn publikačnej činnosti za rok 2006 je urobený na základe požiadaviek, ktoré zadalo MŠ SR. 

Ekonomická univerzita pravidelne organizuje súťaže o najlepšiu publikáciu v rôznych kategóriách, v roku 
2006 udelila porota Cenu rektora za rok 2005: 
V kategórii C: Vysokoškolské učebné texty – skriptá získala cenu doc. Ing. Elena Fetisovová, CSc., a kol. za skriptá 
Podnikové financie. Zbierka príkladov, Vydavateľstvo IURA EDITION. Edícia EKONÓMIA. Bratislava 2005. 
Okrem uvedených ocenených Cenou EU boli, s cieľom motivovať učiteľov a vedeckovýskumných pracovní-
kov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ocenení všetci tí, ktorí publikovali články v karentovaných časopi-
soch a zahraničných časopisoch. 

DOKTORANDI 

Fakulta školí doktorandov v dvoch vedných odboroch 62-90-9 podnikový manažment (PM) a 62-70-9 riade-
nie a ekonomika podnikov (REP) a od akademického roku 2004/2005 aj v týchto dvoch študijných progra-
moch 3.3.16 ekonomika a manažment podniku (EMP) a 3.3.13 finančný manažment podniku (FMP). 
Predsedom Odborovej komisie pre študijný program 3.3.16 ekonomika a manažment podniku je prof. Ing. 
Štefan Majtán, PhD., a odborovej komisie pre študijný program 3.3.13 finančný manažment podniku prof. 
Ing. Karol Zalai, CSc. 
Vedenie fakulty  v roku 2006 vypracovalo vyhlášku o realizácii doktorandského štúdia na Fakulte podnikové-
ho manažmentu EU v Bratislave v študijných programoch 3.3.13 finančný manažment podniku a 3.3.16 eko-
nomika a manažment podniku, ktorá nadobudla účinnosť dňom schválenia v Akademickom senáte FPM EU 
dňa 06. 11. 2006. 

STAV DOKTORANDOV K 31. 12. 2006 TAB. Č. 2.62 
vedný odbor/študijný program DF EF spolu 

62-70-9 REP – 10 10 
62-90-9 PM – 12 12 
spolu – 22 22 
3.3.16 EMP 25 61 86 
z toho zahraniční 2 12 14 
3.3.13 FMP 15 42 57 
z toho zahraniční – 13 13 
spolu 40 103 143 
z toho zahraniční 2 25 27 
spolu za fakultu 40 125 165 
z toho zahraniční 2* 25** 27 

* štipendisti DZS 
** samoplatcovia zo NSR 
 

Na školiacom pracovisku sa k 31. 12. 2006 konalo spolu 9 obhajob dizertačných prác (v tom 4 pracovníci fakulty). 

ČLENSTVO UČITEĽOV VO VEDECKÝCH RADÁCH A TÍMOCH INÝCH UNIVERZÍT A ORGÁNOV V SR A V ZAHRANIČÍ  
  TAB. Č. 2.63 

členstvo učiteľov počet 
Vedecké rady 14 
Komisia VEGA 1 
Rada vysokých škôl 1 
Pracovná skupina Akreditačnej komisie vlády 9 
Vedecké kolégium SAV pre ekonomické vedy 1 
M.E.S.A. 10 1 
Redakčné rady 21 
Komory a združenia 7 
Komisie a výbory 17 
Iné orgány 15 
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MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A ZAHRANIČNÁ ČINNOSŤ 
V roku 2006 sa na poli zahraničných vzťahov pokračovalo v spolupráci s vysokými školami a univerzitami 
z krajín Európskej únie. V kooperácii s Konzorciom pre medzinárodné dvojité diplomy (CIDD) prebehla 
v Bratislave v dňoch 29. a 30. mája 2006 druhá medzinárodná študentská konferencia Cross-Cultural Issues 
of Management s výrazne vyššou účasťou študentov z Coastal Carolina University (USA). 

Tradičnou náplňou práce úseku zahraničných vzťahov FPM bola v roku 2006 realizácia študentských 
a učiteľských mobilít (študijných pobytov) v rámci programov Socrates/Erasmus, CEEPUS, Letná škola DA-
NUBIA, Program „Dvojité diplomy“ a zahraničné stáže podporované Agentúrou Leonardo da Vinci. 

Zahraničné cesty pracovníkov fakulty 80 
Prijatie zahraničných hostí na fakulte 5 
Spolupráca v rámci medzinárodných projektov 3 
Študijné pobyty učiteľov v zahraničí 2 
Študijné pobyty študentov v zahraničí 47 

SPOLUPRÁCA FAKULTY S HOSPODÁRSKOU PRAXOU 

V roku 2006 Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave pokračovala v nadviaza-
nej spolupráci s domácimi národnými aj nadnárodnými podnikateľskými subjektami, ako aj s organizáciami 
na podnikovej a nadpodnikovej úrovni. Postupným napĺňaním všetkých uzatvorených zmlúv o spolupráci 
bola aktivizovaná štruktúra spolupráce FPM s podnikmi a  inštitúciami. Súčasne sa začali nové rokovania 
s ďalšími subjektami, s ktorými možno rozvíjať spoluprácu na úrovni fakulty najmä v pedagogickej i vo ve-
deckovýskumnej oblasti. 

Vedenie fakulty sa snaží v rámci svojich možností vytvárať postupne čoraz lepšie podmienky na spoluprácu 
FPM s podnikmi z hospodárskej praxe a s ďalšími organizáciami. Ťažisko samotnej spolupráce je na jednot-
livých pracoviskách – katedrách. Každá katedra realizuje spoluprácu individuálne formou viacerých aktivít: 
konzultačnej a prednáškovej činnosti, v komisiách a v iných orgánoch mimo školy, prevažne činnosti v do-
zorných radách, redakčných radách. 

ORGANIZAČNÝ A PERSONÁLNY ROZVOJ FAKULTY 

VÝVOJ FYZICKÉHO STAVU ZAMESTNANCOV NA FAKULTE V ROKU 2006 (EVIDENČNÝ STAV) TAB. Č. 2.64 

kategórie zamestnancov stav k 01. 01. 2006 stav k 31. 12. 2006 
pedagogickí zamestnanci 113 110 
výskumní pracovníci 2 2 
ostatní zamestnanci 14 14 

spolu 129 126 
 

POČET UČITEĽOV A ICH KVALIFIKAČNÁ ŠTRUKTÚRA TAB. Č. 2.65 

rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
profesori 12 12 12 13 11 11 10 
docenti 29 30 31 29 32 31 32 
odborní asistenti 47 48 59 62 59 61 59 
asistenti 5 10 5 8 9 11 9 
lektori 0 0 0 0 0 0 0 

spolu 93 100 107 112 111 114 110 
 



FAKULTY EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

86 

93 100 107
112 111 114 110 

0 
20 
40 
60 
80 

 100 
 120 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Vývoj počtu učiteľov 
GRAF. Č. 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZOZNAM ŠTUDENTOV, KTORÝM BOLO V ROKU 2006 
PRIZNANÉ MIMORIADNE ŠTIPENDIUM V ZMYSLE § 4 ODS. 1 VYHLÁŠKY MŠ SR Č. 453 

Jozef Benický, Silvia Dominiková, Jana Dovičovičová, Slavomír Dudek, Katarína Fajnorová, Jana Gašparo-
vičová, Mária Hrabovská, Elena Hucová, Rastislav Hudec, Michaela Knapcová, Martin Križan, Marek Madaj, 
Zuzana Majerová, Miroslava Martiniakaová, Katarína Masaryková, Zuzana Melicheríková, Tomáš Nagy, 
Erika Otčenášová, Katarína Priečková, Lenka Suchá, Peter Šinský, Peter Šrank, Tuššová Andrea 
 – za mimoriadne kvalitné diplomové práce 
Emília Alföldiová, Barbora Blašková, Ľubica Bobošíková, Michal Budinský, Ján Čech, Matej Černý, Zuzana Gáli-
ková, Miloň Micka, Katarína Škriniarová, Ľuboš Trunkvalter, Michal Vysoký – za vynikajúce výsledky v ŠVOČ 
Martin Pohánka, Juraj Smolka, Štefan Dzugas – za športovú a umeleckú činnosť 
Lucia Debnárová, Andrea Kunišová, Michal Marček, František Michalec, Marek Mlčoch, Alena Náčinová, 
Jana Neoveská, Dominik Orfánus, Peter Povla, Marta Tomišová – za reprezentáciu v zahraničí 
Ivan Zrubec, Marek Drozdík (futsal), Zuzana Demečková, Jana Bystrická (basketbal), Hana Rohaľová-
Ilkivová, Lucia Badáňová, Lucia Hroncová, Andrea Demočová (volejbal), František Kubala, Martin Pohanka, 
Martin Kováč, Martin Pešek, Martin Mráz (basketbal) 
 – za reprezentáciu EU na EUROSPORTLANDE 2006 v Miláne 

VÝZNAMNÉ AKTIVITY FAKULTY 
• usporiadanie Medzinárodnej vedeckej konferencie pre zahraničných doktorandov FPM EU, 
• usporiadanie katedrovych konferencií a seminárov, z toho jedna s medzinárodnou účasťou, 
• vydanie tretieho ročníka fakultného vedeckého časopisu Ekonomika a manažment (3 čísla), 
• výučba 7 predmetov v anglickom jazyku, 
• sledovanie kvality pedagogického procesu prostredníctvom dotazníkového prieskumu, 
• zorganizovanie 2. medzinárodnej študentskej konferencie Cross-Cultural Issues of Management, 
• zakúpenie fakultného servera a modernizácia počítačovej učebne. 

HLAVNÉ ZÁMERY ROZVOJA FPM NA ROK 2007 
• Pokračovať v riešení a získavaní nových medzinárodných projektov a projektov VEGA. 
• Zvýšiť úspešnosť ukončovania doktorandského štúdia a štandardizovať jeho postup podľa schválenej 

vyhlášky o doktorandskom štúdiu na FPM EU. 
• Zorganizovať medzinárodnú vedeckú konferenciu. 
• Rozšíriť formy spolupráce s hospodárskou praxou, participáciu fakulty na projektoch Európskeho sociál-

neho fondu. 
• Prehodnotiť študijné programy prvého a druhého stupňa štúdia na základe doterajších skúseností z ich 

realizácie. 
• Podporovať publikačné aktivity pracovníkov FPM v nadväznosti na ich kvalifikačný rast (oceňovať publi-

kačné výstupy pracovníkov fakulty). 
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FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV EU 

RIADENIE A ROZVOJ FAKULTY 
Dekanka PROF. ING. ĽUDMILA LIPKOVÁ, CSC. 
Prodekani MIM. PROF. PHDR. FRANTIŠEK ŠKVRNDA, CSC. prodekan pre vedu, výskum 
  a doktorandské štúdium 

 JUDR. PETER RUSIŇÁK, PHD. prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj 

 MGR. BORIS MATTOŠ prodekan pre pedagogickú prácu 
Tajomníčka fakulty ING. MIROSLAV KOLESÁR 

KOLÉGIUM DEKANKY 

prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. dekanka 
mim. prof. PhDr. František Škvrnda, CSc. prodekan pre vedu a výskum a doktorandské štúdium FMV EU 
JUDr. Peter Rusiňák, PhD. prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj FMV EU 
Mgr. Boris Mattoš prodekan pre pedagogickú prácu FMV EU 
Ing. Miroslav Kolesár tajomník FMV EU 
prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc. predseda AS FMV EU 
doc. PhDr. Ján Liďák, CSc. vedúci Katedry politológie FMV EU 
prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc. vedúci Katedry svetovej ekonomiky FMV EU 
doc. JUDr. Stanislav Mráz, CSc. vedúci Katedry medzinárodného práva FMV EU 
doc. PhDr. Milan Márton, CSc. vedúci Katedry humanitných vied FMV EU 
Mgr. Miroslav Kupkovič predseda ZO OZ PŠ a V pri FMV EU 
Peter Reťkovský zástupca Študentského parlamentu FMV EU 

KATEDRY VEDÚCI 
katedra diplomacie a medzinárodných vzťahov (KDaMV) prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. 
katedra politológie (KP) doc. PhDr. Ján Liďák, CSc. 
katedra svetovej ekonomiky (KSE) prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc. 
katedra medzinárodného práva (KMP) doc. JUDr. Stanislav Mráz, CSc. 
katedra humanitných vied (KHV) doc. PhDr. Milan Márton, CSc. 

AKADEMICKÝ SENÁT 
prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc. – predseda 
prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc., PaedDr. Emília Vokálová, CSc., Ing. Martin Grešš, PhD., doc. PhDr. Milan 
Márton, CSc., doc. JUDr. Stanislav Mráz, CSc., Ing. Tomáš Dudáš, PhD., Mgr. Andrej Eštvaník, Daniel Kuš-
tek, Peter Reťkovský, Lukáš Pataky 

VEDECKÁ RADA 
prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. – predsedníčka 
prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc., Ing. Július Kostolný, JUDr. Ing. Juraj Králik, CSc., prof. PhDr. Peter Kula-
šik, CSc., prof. Ing. Zuzana Lehmannová, CSc., doc. PhDr. Ján Liďák, CSc., doc. PhDr. Danuša Lišková, 
CSc., Ing. Ladislav Lysák, DrSc., Mgr. Boris Mattoš, doc. PhDr. Milan Márton, CSc., doc. Ing. Miroslav Me-
čár, CSc., doc. JUDr. Stanislav Mráz, CSc., JUDr. Peter Rusiňák, PhD., mim. prof. PhDr. František Škvrnda, 
CSc., prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc., prof. Ing. Eduard Urban, CSc., PaedDr. Emília Vokálová, CSc., PhDr. 
Peter Weiss, CSc., prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. 
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PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 

VYHODNOTENIE PRIEBEHU A ORGANIZÁCIE PEDAGOGICKÉHO PROCESU 

Pedagogický proces na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2006 
prebiehal vo všetkých piatich ročníkoch denného inžinierskeho štúdia s celkovým počtom poslucháčov: 
• v letnom semestri akademického roka 2005/2006  556 poslucháčov; 
• v zimnom semestri akademického roka 2006/2007 649 poslucháčov. 

ŠTRUKTÚRA PODĽA JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKOV K 31. 12. 2006 TAB. Č. 2.66 

ročník počet študentov z toho zahraniční študenti 
1. 206 5 
2. 129 7 
3. 108 2 
4. 118 5 
5. 88 2 

spolu 649 21 
 
Výučba v 3. – 5. ročníku sa uskutočňovala podľa koncepcie 5-ročného inžinierskeho štúdia (študijný prog-
ram: medzinárodné vzťahy), študenti v 1. roku štúdia boli prijatí na 3-ročné bakalárske štúdium v študijnom 
programe medzinárodné ekonomické vzťahy. V 2. roku štúdia pokračovala výučba v študijnom programe 
medzinárodné ekonomické vzťahy. Pedagogický proces a skúšky prebiehali v súlade so študijným a skúšob-
ným poriadkom FMV EU schváleným Akademickým senátom FMV na jednotlivé stupne štúdia na akademic-
ký rok 2005/2006 a na akademický rok 2006/2007. 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že priebeh pedagogického procesu a skúškového obdobia nebol z hľa-
diska organizačného zabezpečenia narušený. Pozitívne možno hodnotiť aktivity všetkých katedier FMV EU, 
ktoré sa otázkami priebehu a úrovne pedagogického procesu pravidelne na svojich zasadnutiach zaoberajú 
a pedagogický proces vyhodnocujú. 

KATEDRA DIPLOMACIE A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV (KDAMV) 
Hodnotenie pedagogického procesu na pravidelných zasadnutiach katedry bolo v prevažnej miere pozitívne, 
pedagogický proces bol zabezpečovaný počas celého kalendárneho roka plynulo. 

KDaMV zabezpečovala výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa schválených učebných plánov a zabezpečovala 
výučbu povinných, povinne voliteľných i voliteľných predmetov: dejiny diplomacie, diplomatický protokol, eko-
nomika rozvojových štátov, ekonomika SR, ekonomika štátov EÚ, etiketa a spoločenské správanie, európ-
ska únia I. a II., hospodárska diplomacia a diplomatický protokol, inštitúcie EÚ, kohézna politika a štrukturál-
ne fondy EÚ, medzinárodné hospodárske vzťahy I. a II., medzinárodné vzťahy politické II., medzinárodný 
platobný styk, organizácia spojených národov, sociológia medzinárodných vzťahov, spoločnosť a ekonomika 
štátov Latinskej Ameriky, spravodajské služby a bezpečnosť sveta, vyjednávanie v diplomatickej praxi a za-
hraničná politika SR a nové predmety: agenda a písomnosti v diplomatickej praxi, diplomacia v inštitúciách 
EÚ, ropa vo svetovom hospodárstve, rozvojová pomoc a spoločnosť a ekonomika štátov Blízkeho východu. 

V cudzích jazykoch katedra zabezpečovala výučbu predmetu svetová ekonomika v rámci frankofónneho 
štúdia a voliteľné predmety na FMV EU: medzinárodné organizácie vo svetovej politike a ekonomike a sú-
časná východná Ázia v anglickom jazyku. 

KATEDRA POLITOLÓGIE (KP) 
Katedra politológie FMV EU zabezpečovala výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa schválených učebných plá-
nov na všetkých fakultách Ekonomickej univerzity. Vo všetkých formách štúdia prebiehala výučba podľa 
pravidiel kreditného systému. Katedra zabezpečovala výučbu povinných, povinne voliteľných i voliteľných 
predmetov, konkrétne na Fakulte medzinárodných vzťahov EU predmety: komparácia politických systémov 
a politológia a dva nové voliteľné predmety: medzinárodná migrácia v európskom kontexte a komparácia 
medzinárodného systému ochrany ľudských práv. 

Na ostatných fakultách EU bola zabezpečovaná výučba všetkých uvedených predmetov i predmetu medzi-
národné vzťahy, v modifikovanej podobe, uspôsobenej na profiláciu jednotlivých fakúlt EU. 
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Výučba na jednotlivých fakultách i študijných odboroch na fakultách si vyžaduje permanentnú inováciu ob-
sahu všetkých vyučovaných predmetov a aktualizáciu ich náplne, v súlade s požiadavkami a výsledkami 
vedeckovýskumnej činnosti učiteľov, čo prispelo ku kvalitatívnemu zvýšeniu úrovne pedagogického procesu. 
Vplyv na kvalitu výučby malo hodnotenie kvality pedagogického procesu formou hospitácií jednotlivých učite-
ľov a tiež účasť odborníkov z politicko-spoločenskej praxe vo vyučovacom procese. 

KATEDRA HUMANITNÝCH VIED (KHV) 
Katedra humanitných vied FMV EU realizovala pedagogickú činnosť v súlade s požiadavkami danými učeb-
nými plánmi a pri voliteľných predmetoch podľa výberu študentov a kapacít katedry. Jednotlivé predmety sa 
vyučovali na všetkých fakultách EU v inžinierskom i bakalárskom štúdiu podľa zaradenia ako povinné, po-
vinne voliteľné a výberové predmety: Predmetu kultúra v medzinárodných vzťahoch, rétorika a štylistika ako 
povinné predmety na FMV EU; filozofia, sociológia a úvod do logiky myslenia ako voliteľné predmety. Na 
ostatných fakultách KHV zabezpečovala výučbu týchto predmetov ako povinne voliteľných či voliteľných: 
filozofia, sociológia, sociologické metódy prieskumu trhu, hospodárska sociológia, metódy vedeckej práce 
a sociologické štúdie, rétorika, úvod do logiky myslenia, podnikateľská etika, etické minimum ekonóma. Pod-
ľa špecifika predmetu a fakulty sú predmety profilované v súlade s požiadavkami fakúlt. Priebeh výučby bol 
pravidelne hodnotený na zasadnutiach katedry. 

Pracovníci katedry výrazne prekračovali normy na pedagogickú činnosť. Nárast spôsobil najmä zvýšený 
počet poslucháčov v 1. ročníku. 

KATEDRA SVETOVEJ EKONOMIKY (KSE) 
Katedra svetovej ekonomiky FMV EU v roku 2006 pokračovala v zabezpečovaní predmetov pre fakultu me-
dzinárodných vzťahov a pre obchodnú fakultu. Ťažiskovým predmetom katedry je predmet svetová ekono-
mika, zabezpečovaný pre obe spomínané fakulty a je v permanentnom rozvoji. KSE pedagogicky zabezpe-
čovala ďalej výučbu týchto predmetov: dejiny svetového hospodárstva, medzinárodné organizácie a voliteľný 
predmet priame zahraničné investície. 

KSE FMV EU venovala sústavnú pozornosť kvalitatívnym aspektom úrovne pedagogickej práce a na vedec-
kovýskumnom úseku plnenia úloh projektu VEGA. 

KATEDRA MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA (KMP) 
Pedagógovia Katedry medzinárodného práva FMV EU v roku 2006 zabezpečovali výučbu týchto predmetov: 
medzinárodné právo obchodné, medzinárodné právo verejné a predmet právo EÚ s výučbou na štyroch fa-
kultách Ekonomickej univerzity v Bratislave (FMV, OF, NHF a FPM). 

Členovia jednotlivých katedier sa v rámci pedagogického procesu podieľali nielen na zabezpečovaní priamej 
pedagogickej činnosti, ale aj na vedení prác ŠVOČ a diplomových prác a tiež na výchove doktorantov FMV EU. 

ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 

Na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave sa v roku 2006 konali štátne skúš-
ky a obhajoby diplomových prác. Štúdium ukončilo obhajobou diplomovej práce a štátnymi skúškami 48 ab-
solventov denného inžinierskeho štúdia. 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY 

V dňoch 19. – 22. júna 2006 sa na Fakulte medzinárodných vzťahov EU uskutočnili prijímacie skúšky do 1. 
ročníka denného bakalárskeho štúdia v študijnom programe medzinárodné ekonomické vzťahy. Postupovalo 
sa podľa zásad prijímacieho konania schválených Akademickým senátom FMV EU. Prijímacie skúšky sa 
konali písomnou formou, a to z predmetov: matematika, 1. cudzí jazyk, 2. cudzí jazyk, základy ekonómie 
a ekonomiky. 
Testy prijímacích pohovorov sa vyhodnocovali pomocou skenovacieho zariadenia, čo zabezpečilo objektivi-
záciu a vylúčilo chybné vyhodnocovanie testov. 
 
Pozvaní: 478 poslucháčov, z toho 9 cudzincov 

Prítomní: 399 poslucháčov, t. j. 83,5 % 

Neprítomní: 79 poslucháčov, t. j. 16,5 % 
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  TAB. Č. 2.67 

 spolu matematika ekonómia 1. CJ 2. CJ 
vyhovel 229 (57,4 %) 259 (64,9 %) 326 (81,7%) 378 (94,7 %) 372 (93,2 %) 
nevyhovel 170 (42,6 %) 140 (35,0 %) 73 (18,3 %) 21 (5,3 %) 27 (6,8 %) 

 
Na prijatie na FMV EU na denné štúdium bolo potrebné dosiahnuť minimálne 204 bodov z celkových 400, 
pričom z každého predmetu bolo potrebné získať 51 a viac bodov. 

Po odvolacom konaní u rektora EU boli dekankou FMV EU do 1. ročníka prijatí 2 poslucháči. 

VEDECKOVÝSKUMNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
PREHĽAD PROJEKTOV RIEŠENÝCH NA FMV V ROKU 2006 TAB. Č. 2.68 

druh počet 
Inštitucionálne projekty 3 
Projekty VEGA 5 
Projekty KEGA 1 
Projekty hospodárskej praxe – štátne objednávky C 0 
Projekty medzinárodnej spolupráce 0 
Iné 1 

INTERNÉ GRANTOVÉ PROJEKTY EU 

Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Oľga Plávková, CSc. 
Reflexie a hodnotenie kvality štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave 
Doba riešenia: 01. 01. 2005 – 31. 12. 2007 

INTERNÉ GRANTOVÉ PROJEKTY MLADÝCH UČITEĽOV A VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV EU  

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Marek Csabay 
Súvislosti a dôsledky a riziká vstupu SR do NATO a EÚ 
Doba riešenia: 01. 01. 2004 – 31. 12. 2006 
 
Zodpovedná riešiteľka: Ing. Jana Hošková 
Analýza európskych integračných procesov a ich pôsobenie vo vybraných politikách EÚ 
Doba riešenia: 01. 01. 2005 – 31. 12. 2006 

VEGA 

Zodpovedná riešiteľka: prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. 
Regionálna politika Európskej únie a perspektívy účasti Slovenskej republiky na jej realizácii 
Doba riešenia: 01. 01. 2004 – 31. 12. 2006 
 
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc. 
Miesto ekonomiky SR v EÚ a vzťahy s tretími štátmi (osobitne RF a SNŠ) 
Doba riešenia: 01. 01. 2005 – 31. 12. 2007 
 
Zodpovedný riešiteľ doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. 
Pozícia a rola malých štátov v súčasných medzinárodných vzťahoch (sociologické a politologické aspekty) 
Doba riešenia: 01. 01. 2005 – 31. 12. 2007 
 
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ján Liďák, CSc. 
Bezpečnostné riziká v medzinárodných vzťahoch na počiatku 21. storočia 
Doba riešenia: 01. 01. 2005 – 31. 12. 2007 
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Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Eduard Urban, CSc. 
Progresívne tendencie vývoja stratégií medzinárodného marketingu 
Doba riešenia: 01. 01. 2006 – 31. 12. 2008 

KEGA 

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. 
Medzinárodná bezpečnosť – vysokoškolská učebnica  
Doba riešenia: 01. 01. 2005 – 31. 12. 2007 

INÉ 

PROJEKT APLIKOVANÉHO VÝSKUMU 
Zodpovedný riešiteľ: JUDr. Peter Rusiňák, PhD. 
Politicko-právne, ekonomické a bezpečnostné aspekty fungovania zastupiteľského úradu SR  
Doba riešenia: 01. 01. 2006 – 31. 12. 2008 
 

ABSOLVENTI DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA K 31.12. 2006 TAB. Č. 2.69 

odbor doktorandského štúdia počet absolventov 
67-21-9 – medzinárodné vzťahy 7 

 
Pedagógovia FMV publikovali v roku 2006 spolu 140 materiálov, z toho 11 v skupine A2, 115 v skupine C. 

ČLENSTVO UČITEĽOV VO VEDECKÝCH RADÁCH A TÍMOCH INÝCH UNIVERZÍT 
A ORGÁNOV V SR A V ZAHRANIČÍ 

  TAB. Č. 2.70 

členstvo vo vedeckých radách počet 
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoké školy ekonomické v Praze 1 
Právnická fakulta UMB, Banská Bystrica 1 
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 1 

 
 

členstvo v iných tímoch počet 
Akademická rada Vysoké školy evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích 1 

Správna rada SFPA 1 

Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK 1 

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV 1 

 
 

členovia komisií pre obhajoby doktorandských dizertačných prác na iných univerzitách počet 
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB v Banskej Bystrici 1 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 1 

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A ZAHRANIČNÁ ČINNOSŤ 
Činnosť FMV v oblasti internacionalizácie sa realizuje v súlade s internými koncepčnými dokumentmi, oso-
bitne v súlade s koncepciou rozvoja zahraničných vzťahov FMV prerokovanej 22. 09. 2006 vo Vedeckej rade 
FMV, z ktorej vyplynuli na rok 2006 o. i. nasledujúce úlohy: 

• v spolupráci s ÚMP EUBA preskúmať možnosti podania vlastného projektu v rámci programu Tempus, 
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• navrhnúť OZV EUBA uzavretie nových bilaterálnych SOCRATES/ERASMUS zmlúv zohľadňujúcich špe-
cifiká FMV v oblasti študentských a učiteľských mobilít, 

• iniciovať záujem učiteľov FMV o prednáškové pobyty v rámci programu SOCRATES/ERASMUS – učiteľ-
ské mobility, 

• využívať možnosti vyplývajúce z uzatvorených bilaterálnych zmlúv na posilňovanie medzinárodnej spo-
lupráce pri organizovaní vedeckých konferencií, 

• v spolupráci s ÚMP a OZV zabezpečiť prednášku o možnostiach a kritériách výberu na zahraničné poby-
ty študentov FMV. 

 
V roku 2006 pokračoval priaznivý trend zvyšovania počtu študentov a pedagógov zúčastnených na výmen-
ných pobytoch v rámci študijných, resp. učiteľských mobilít. Študijný pobyt v zahraničí v rámci študentských 
mobilít v jednotlivých programoch absolvovalo 82 študentov FMV denného inžinierskeho štúdia. Referát za-
hraničných vzťahov FMV pripravil 10. 10. 2006 informačné stretnutie o možnostiach štúdia v zahraničí pre 
študentov FMV za účasti zástupcov OZV EUBA a SAIA. Zároveň zorganizoval 21. 11. 2006 stretnutie so 
študentmi FMV, ktorí už absolvovali zahraničné pobyty v rámci študentských mobilít, a požiadal ich, v záuj-
me zabezpečenia širšej informovanosti o zahraničných pobytoch, o vyplnenie príslušného dotazníka. Na 
program CEEPUS 2006/2007 nominovala FMV 14 študentov. 

V rámci programu SOCRATES/ERASMUS sa v roku 2006 zúčastnili na učiteľskej mobilite štyria pedagógo-
via, dvaja pedagógovia sa zúčastnili na kurze English for Professionals na Univerzite v Hyderabade (India) 
na základe štipendia poskytnutého indickou vládou. V rámci programu Leonardo da Vinci sa dvaja pedagó-
govia zúčastnili na študijnom pobyte organizovanom v spolupráci s ICEP v Portugalsku (program zameraný 
na výmenu expertov v oblasti hospodárskej diplomacie). Jeden pedagóg prednášal na Slezskej univerzite 
v Opave v odbore dejiny svetového hospodárstva a jeden pedagóg absolvoval v dňoch 02. – 27. 10. 2006 
výskumný pobyt na Paris Lodron Universitat Salzburg v Salzburgu. 

Na zahraničných pobytoch a konferenciách sa v roku 2006 zúčastnilo 6 pedagógov (absolvovali celkovo 15 
pobytov). Traja učitelia sa zúčastnili na výučbe predmetov v cudzích jazykoch na EU v rámci čiastočného 
frankofónneho, resp. anglofónneho štúdia, jeden pôsobil v rámci Letnej školy Ústavu jazykov (nemecký ja-
zyk) organizovanej v spolupráci s rakúskymi a nemeckými lektormi. V rámci celouniverzitného projektu Inter-
nacionalizácia vzdelávania ekonómov a manažérov (v rámci ESF) sa po spracovaní pedagogickej dokumen-
tácie predmetov a absolvovaní integrovaných školení zapojí od akademického roka 2007/2008 do výučby 
v cudzích jazykoch ďalších osem učiteľov FMV. 

V prvom polroku 2006 bola podpísaná zmluva o spolupráci medzi FMV a Taipejskou reprezentačnou kance-
láriou v Bratislave na realizáciu kurzu Súčasná východná Ázia. Na základe iniciatívy FMV bola podpísaná 
14. 11. 2006 bilaterálna zmluva medzi EUBA a Univerzitou Malta zameraná na učiteľskú mobilitu v rámci 
programu Socrates/Erasmus v akademickom roku 2006/2007. FMV iniciovala prostredníctvom OZV podpis 
bilaterálnych dohôd medzi EUBA a ďalšími 25 univerzitami zameranými na študentskú a učiteľskú mobilitu. 
Návrh na uzavretie bilaterálnej zmluvy o spolupráci bol predložený z iniciatívy FMV Univerzite v Opole (PR), 
Czenstochowskej polytechnike (PR), Užhorodskej univerzite (Ukrajina) a Univerzite v Orenburgu (RF). FMV 
iniciovala účasť EU v programe MultiMedia Technologies in University Education v rámci programu TEM-
PUS, ktorého koordinátorom je Univerzita v Orenburgu (RF). 

Dekanka FMV EU prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc., sa zúčastňovala nazasadnutí Vedeckej rady Fakulty 
mezinárodních vztahů Vysokej školy ekonomickej v Prahe a Vedeckej rady Obchodně-podnikateľské fakulty 
Slezské univerzity v Karvinnej. 

FMV pokračovala aj v roku 2006 v tradícii stretnutí študentov a pedagógov so zahraničnými diplomatmi. Dňa 
26. 04. 2006 sa uskutočnila prednáška J. E. p. Josého Vieiru Branca, mimoriadneho a splnomocneného veľ-
vyslanca Portugalskej republiky v SR, dňa 19. 04. 2006 prednáška J. E. p. Rudolpha Skip Valleeho, mimo-
riadneho a splnomocneného veľvyslanca USA v SR a dňa 07. 12. 2006 prednáška veľvyslankyne Jej Veli-
čenstva Spojeného kráľovstva a Veľkej Británie a severného Írska v SR Judit Anne Macgregor. 

FMV kladne reagovala na ponuku MZV SR zapojiť sa do obnovy činnosti Slovenskej asociácie pre OSN. 
Viacero zástupcov FMV EUBA bolo zvolených na ostatnom valnom zhromaždení asociácie do jej riadiacich 
orgánov. 

V rámci programu UNESCO vykonali v dňoch 26. 10. – 27. 12. 2006 študijný pobyt na FMV traja pedagógo-
via z Univerzity v Bagdade. 
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SPOLUPRÁCA S HOSPODÁRSKOU PRAXOU 

Fakulta medzinárodných vzťahov EU aj v roku 2006 rozvíjala spoluprácu s hospodárskou praxou. Spoluprá-
ca sa uskutočňovala dvoma spôsobmi – jednak účasťou osobností hospodárskej praxe v pedagogickom 
procese, členstvom vo Vedeckej rade FMV a v redakčnej rade fakultného časopisu Medzinárodné vzťahy. 
Druhú formu predstavovala spolupráca s inštitúciami a ich pracovníkmi pri absolvovaní praxe a krátkodobých 
stáží poslucháčov Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity. 

V pedagogickom procese v roku 2006 pôsobili na našej fakulte pracovníci z ČSOB, Ministerstva školstva SR, 
Ministerstva zahraničných vecí SR. Pri organizovaní stáží a praxe v roku 2006 Fakulta medzinárodných 
vzťahov EU spolupracovala s nasledujúcimi inštitúciami: Ministerstvo zahraničných vecí SR, Úrad vlády SR, 
Kancelária prezidenta SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo dopravy, pôšt 
a telekomunikácií SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Štatistický úrad SR, Sloven-
ské ná-rodné stredisko pre ľudské práva. 

ORGANIZAČNÝ A PERSONÁLNY ROZVOJ FAKULTY 

Na fakulte medzinárodných vzťahov sa v priebehu roku 2006 organizačná štruktúra nezmenila. Skladala sa 
zo šiestich útvarov: dekanát a 5 katedier. Stav pedagogických zamestnancov na katedrách k 31. 12. 2006 je 
v nasledovnej tabuľke. 

  TAB. Č. 2.71 

profesor docent odborný asistent asistent spolu 
katedra 

spolu z toho CSc., DrSc. spolu z toho CSc., DrSc. spolu z toho PhD., DrSc.   
KDaMV 4 4 0 0 6 5 0 10 
KP 0 0 1 1 5 2 0 6 
KSE 1 1 0 0 2 2 0 3 
KMP 0 0 1 1 4 2 0 5 
KHV 0 0 1 1 3 2 0 4 
spolu 5 5 3 3 20 13 0 28 

 
Okrem učiteľov pôsobilo na FMV aj 9 THP (vrátane dekanky fakulty). Z toho boli 4 s vysokoškolským vzde-
laním, 1 s bakalárskym vzdelaním a 4 so stredoškolským vzdelaním. 

ZOZNAM ŠTUDENTOV, KTORÝM BOLO V ROKU 2006 
PRIZNANÉ MIMORIADNE ŠTIPENDIUM V ZMYSLE § 4 ODS. 1 VYHLÁŠKY MŠ SR Č. 453 

Iveta Michníková – za vynikajúci výsledok v ŠVOČ 

Andrea Mrlianová  – ocenenie rektora 

Katarína Kravcová – za reprezentáciu EU v basketbale 

Peter Mikita a Viliam Berešík – za reprezentáciu EU vo volejbale 

VÝZNAMNÉ AKTIVITY FAKULTY 

K najvýznamnejším aktivitám Fakulty medzinárodných vzťahov EU v roku 2006 okrem plnenia základného 
poslania fakulty, t. j. vzdelávania, treba uviesť aktivity z oblasti vedeckovýskumnej činnosti, zahraničných 
vzťahov a spolupráce s hospodárskou praxou. 

V oblasti vedeckovýskumnej práce za najvýznamnejšie pokladáme pravidelné usporadúvanie medzinárod-
ných vedeckých konferencií, ktorých názov je totožný s nosnou témou vedeckovýskumného a pedagogické-
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ho zamerania Medzinárodné vzťahy, každoročné usporadúvanie medzinárodných konferencií doktorandov 
a vydávanie dvoch vedeckých periodík almanach Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky a Medziná-
rodné vzťahy. Osobitne pozitívne hodnotíme vydávanie vedeckého časopisu Medzinárodné vzťahy, ktorý je 
doteraz jediným časopisom daného obsahového zamerania v Slovenskej republike. Uvedený vedecký časo-
pis sa dostáva do povedomia nielen slovenskej odbornej verejnosti, ale i v Českej republike v Poľsku, na 
Ukrajine a pod. 

V oblasti zahraničných vzťahov sa fakulte podarilo od jej vzniku nadviazať niekoľko zmluvných vzťahov 
a zintenzívniť výmenu študentov a pedagógov v rámci študentských a učiteľských mobilít prostredníctvom 
komunitárnych programov. Fakulta zintenzívnila informačnú činnosť o možnostiach štúdia v zahraničí 
a iniciovala jej rozšírenie prostredníctvom kompetentných útvarov EU. Problém v ďalšom pokračovaní spo-
lupráce spočíva v neekvivalentnosti výmeny, vzhľadom na nezáujem študentov zo zahraničných partner-
ských univerzít absolvovať časť štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 

V roku 2006 pokračovala úspešná spolupráca s Reprezentatívnou kanceláriou Taiwanskej republiky v Slo-
venskej republike, ktorá poskytla fakulte grant na realizáciu voliteľného predmetu súčasná východná Ázia. 
Projekt sa úspešne realizuje. 

Od mája 2006 fakulta realizuje vzdelávací projekt Rozvojová pomoc za podpory Trustového fondu UNDP 
a Ministerstva zahraničných vecí SR. Jeho cieľom je aplikovať v praxi vysokoškolské osnovy so zameraním 
na otázky rozvojovej pomoci a spolupráce a globálne rozvojové otázky. 

Rozvíja sa spolupráca s hospodárskou praxou. Jej hlavným poslaním je zabezpečiť prax pre študentov 
a zabezpečiť výučbu vybraných predmetov kvalifikovanými odborníkmi pôsobiacimi v praxi. 

FMV za zapojila do projektu ESF zameraného na riadenie kvality práce. V jeho rámci a s cieľom vyššej mie-
ry aktualizácie zintenzívnila svoju informačnú činnosť úpravou internetovej stránky fakulty, osobitne v časti 
štúdium a zahraničné vzťahy. 

Vo všetkých uvedených oblastiach bude fakulta i v budúcom období intenzívne pokračovať v začatých aktivi-
tách a bude rozvíjať ďalšie aktivity, ktoré budú viesť k zvýšeniu kvality jej vedeckovýskumnej a pedagogickej 
práce. 

HLAVNÉ ZÁMERY ROZVOJA FAKULTY NA ROK 2007 

• Inovovať obsah a zdokonaľovať štruktúru učebných programov vo všetkých troch stupňoch štúdia – 
v bakalárskom, inžinierskom i doktorandskom. 

• Venovať väčšiu pozornosť doktorandskému štúdiu – najmä organizácii interného doktorandského štúdia. 

• Pripraviť učebné texty na tie vyučované predmety, ktoré dosiaľ nie sú pokryté študijnou literatúrou v súlade 
s edičným plánom fakulty medzinárodných vzťahov na rok 2007. 

• Pokračovať vo zvyšovaní kvalifikačnej úrovne učiteľov fakulty, ukončiť doktorandské štúdium a uskutoč-
niť habilitácie niektorých učiteľov. 

• Zvýšiť kvalitu pedagogického procesu aplikovaním moderných metód výučby. 

• Zvyšovať kvalitu vedeckovýskumnej práce publikovaním výstupov z vedeckovýskumnej práce vo vedeckých 
časopisoch. Sústrediť pozornosť na publikované výstupy v karentovaných časopisoch. 

• Pripraviť na schválenie nové výskumné projekty. 

• Pripraviť návrh medzinárodnej vedeckej spolupráce. 

• Aktívnejšie zapojiť učiteľov do medzinárodných učiteľských mobilít. 
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PODNIKOVOHOSPODÁRSKA FAKULTA EU V BRATISLAVE 
SO SÍDLOM V KOŠICIACH 

RIADENIE A ROZVOJ FAKULTY 
Dekan DOC. ING. ŠTEFAN ČARNICKÝ, PHD. 
Prodekani PROF. ING. TATIANA VARCHOLOVÁ, CSC. prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium 
  štatutárna zástupkyňa dekana 

 DOC. ING. MARTIN VOLOŠIN, PHD. prodekan pre vzdelávanie 

 DOC. ING. MARTIN MIZLA, PHD.  prodekan pre rozvoj, informatizáciu 
   a styk s verejnosťou 

 ING. MÁRIA ANDREJČÍKOVÁ, PHD. prodekanka pre zahraničné vzťahy 

Tajomníčka fakulty ING. BABULA MENDELOVÁ 

KOLÉGIUM DEKANA 

doc. Ing. Štefan Čarnický, PhD., prof. Ing. Tatiana Varcholová, CSc., doc. Ing. Martin Vološin, PhD., doc. 
Ing. Martin Mizla, PhD., Ing. Mária Andrejčíková, PhD., Ing. Babula Mendelová, doc. Ing. Viktória Bobáková, 
CSc., doc. Ing. Anna Čepelová, PhD., Ing. Eva Kafková, PhD., doc. Ing. Vanda Lieskovská, PhD., prof. 
RNDr. Michal Tkáč, CSc., Mgr. Silvia Kokošková, Ing. Michal Stričík, PhD., Ing. Mgr. Monika Bačová, PhD., 
Radomíra Rejdová 

KATEDRY 

katedra manažmentu (KM) doc. Ing. Anna Čepelová, PhD. 
katedra marketingu a obchodu (KMaO) doc. Ing. Vanda Lieskovská, PhD. 
katedra účtovníctva a financií (KÚaF) doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc. 
katedra ekonómie (KE) Ing. Eva Kafková, PhD. 
katedra hospodárskej informatiky a matematiky (KHIaM) prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. 
katedra cudzích jazykov (KCJ) Mgr. Silvia Kokošková 

VEDECKÁ RADA 

doc. Ing. Štefan Čarnický, PhD. – predseda 
Ing. Mária Andrejčíková, PhD., doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc., doc. Ing. Anna Čepelová, PhD., doc. Ing. 
Mária Farkašovská, CSc., doc. Ing. Vladimír Gazda, PhD., prof. Ing. Ján Korčmároš, CSc., doc. Ing. Ľudmila 
Lacová, CSc., doc. Ing. Vanda Lieskovská, PhD., doc. Ing. Ján Marušin, CSc., doc. Ing. Bohuslava Mihalčo-
vá, PhD., doc. Ing. Martin Mizla, PhD., Ing. Juraj Neufeld, PhD., doc. Ing. Matej Polák, PhD., prof. RNDr. 
Michal Tkáč, CSc., prof. Ing. Tatiana Varcholová, CSc., doc. Ing. Martin Vološin, PhD. 

EXTERNÍ ČLENOVIA 
doc. Ing. Marián Goga, CSc., doc. Ing. Peter Kuzmišin, DrSc., prof. Ing. Štefan Majtán, PhD., Ing. Jozef Pav-
lo, CSc., prof. PhDr. RNDr. Stanislav Polouček, CSc., prof. Ing. Elena Strážovská, CSc., prof. Ing. Nora 
Štangová, CSc., prof. Ing. Milota Vetráková, PhD., prof. Ing. Kristína Viestová, CSc. 

AKADEMICKÝ SENÁT 

doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc. – predsedníčka 
doc. Ing. Anna Čepelová, PhD., doc. Ing. Ján Marušin, CSc., doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD., Ing. Jana 
Simonidesová, PhD., prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., Ing. Daniela Urblíková, PhD., Monika Blichová, Martin 
Čižmárik, Ivan Demjanovič, Jaroslav Kondor 
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Riadenie a rozvoj PHF sa uskutočňoval na základe schváleného dokumentu aktualizácia dlhodobého záme-
ru PHF na rok 2006, ktorý bol potom postupne konkretizovaný na jednotlivé mesiace. Zasadnutia vedenia 
PHF a kolégia dekana PHF prebiehali podľa vopred pripraveného programu minimálne raz mesačne. Ve-
decká rada PHF zasadala v roku 2006 štyrikrát. Zasadnutia katedier sa konali po každom zasadnutí kolégia 
dekana PHF. Fakulte bolo v roku 2006 priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vy-
menúvanie profesorov. 

Najväčším problémom PHF je nedostatok výučbových priestorov. V decembri 2006 došlo k súdnemu rozhodnu-
tiu, podľa ktorého budova na Tajovského 15, kde je sústredený celý vyučovací proces, bude v rámci reštitúcie 
odovzdaná Židovskej náboženskej obci. Výsledky rokovaní vedenia PHF s predstaviteľmi VÚC a mesta Košice 
neboli úspešné, lebo v roku 2006 v Košiciach nedošlo k reštrukturalizácii základného ani stredného školstva. 
Vytypované priestory vhodné na výučbu tak zatiaľ neboli uvoľnené a ponúkané existujúce voľné priestory sú buď 
bývalými kasárňami a vyžadujú si vysoké finančné prostriedky (rádovo desiatky miliónov korún) na rekonštrukciu, 
alebo veľkosťou či konštrukčným riešením nie sú vhodné na výučbu. Preto vedenie PHF hľadá iné budovy, ktoré 
by boli vhodné pre fakultu. Budovu na Popradskej ulici v Košiciach EU v Bratislave z dôvodu vysokých finančných 
prostriedkov na rekonštrukciu v rámci verejnej obchodnej súťaže predala. 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 

V akademickom roku 2005/2006 pripravovala PHF študentov v týchto študijných odboroch a programoch: 
 
1. ročník  – nový študijný program 3.3.16 ekonomika a manažment podniku 
    (denné štúdium spolu 212 študentov, externé štúdium spolu 136 študentov), 

    – nový študijný program 3.3.9 obchodné podnikanie (56 študentov), 
 
2. – 5. ročník – denné inžinierske štúdium 62848 ekonomika a manažment podniku  
    (starý ŠP) – 701 študentov, 

    – externé inžinierske štúdium 62848 ekonomika a manažment podniku 
    (starý ŠP) – 150 študentov, 
 
2. – 3. ročník – externé bakalárske štúdium 62677 ekonomika podniku (starý ŠP) –  spolu 135 študentov. 
 
V týchto študijných odboroch má fakulta AS priznané právo konať štátne skúšky. Vo všetkých študijných 
odboroch štúdium prebiehalo kreditovým spôsobom, ktorý študentom umožňuje vyššiu mobilitu. V súlade 
s koncepciou kreditového systému štúdia sa aktualizovala ponuka povinne voliteľných predmetov. Z ponú-
kaných predmetov boli v anglickom jazyku vyučované predmety strategický manažment a operácie v zahra-
ničnom obchode, ktoré úspešne absolvovalo 22, resp. 29 študentov. 

Paralelná realizácia viacerých nových študijných programov v roku 2006 predstavovala zvýšenú pedagogic-
kú záťaž, ktorú bolo nutné zvládnuť bez nárastu počtu učiteľov fakulty. Počet a kvalifikačná štruktúra učiteľov 
v  roku 2006 sú uvedené v tabuľke v časti Organizačný a personálny rozvoj fakulty. Nepriaznivý stav naďalej 
pretrváva v pomere počtu študentov a učiteľov. V roku 2006 to bolo 24,40 študenta na 1 interného učiteľa, 
zatiaľ čo roku v 2005 to predstavovalo v priemere 22,33 študenta na jedného učiteľa (v roku 2004 24,90). 
Priemerný počet študentov v študijnej skupine sa pritom pohyboval od 18 – 22 študentov. Pretrváva aj ne-
rovnomerné zapojenie učiteľov do priamej vyučovacej činnosti, čo je tiež dôsledkom relatívne malého počtu 
učiteľov na zabezpečenie jednotlivých predmetov. 

Situácia v oblasti zabezpečenia študijnej literatúry je uspokojivá. Výrazný podiel v zabezpečovaní literatúry 
do fakultnej knižnice má Nadácia prof. Pázmána, ktorá každoročne finančne pomáha riešiť uvedenú proble-
matiku. Postupne sa zlepšuje technická vybavenosť na výučbu. Naopak, dlhodobo neuspokojivá situácia 
pretrváva v priestorovom zabezpečení, ktoré sa stáva kľúčovým bodom ďalšieho rozvoja celej fakulty. 

Pri hodnotení prospechu je potrebné konštatovať, že už dlhodobo pretrvávajú výrazné rozdiely v klasifikácii jed-
notlivých predmetov. Najvýraznejšia neúspešnosť skúšok a následne najhoršie študijné priemery sú v pred-
metoch matematika, podnikové financie, štatistika, financie a mena, informatika, národohospodárska politika. 

Štátne záverečné skúšky v roku 2006 v riadnom termíne úspešne vykonalo a ukončilo štúdium 268 absol-
ventov a v opravnom termíne 32, čiže spolu 300 absolventov fakulty. Neúspešnosť v prvom termíne zapríči-
nili najmä slabé výsledky bakalárov z účtovníctva a tiež v niektorých prípadoch neobhájené diplomové práce. 
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VÝSLEDKY ŠTÁTNYCH SKÚŠOK KONANÝCH V AKADEMICKOM ROKU 2005/2006 TAB. Č. 2.72 

počet absolventov, ktorí vykonali ŠS druh a forma štúdia počet absolventov priemerný prospech 
do 30. 06. 2006 po 30. 06. 2006 

Bc. externé Košice 14 1,92 12 2 
Bc. externé Michalovce 37 2,02 22 15 
Ing. denné Košice 156 1,53 147 9 
Ing. denné Michalovce 39 1,67 38 1 
Ing. externé Košice 54 2,02 49 5 
spolu 300 1,83 268 32 

 

POČET ŠTUDENTOV VYLÚČENÝCH ZO ŠTÚDIA PRE NEPROSPECH – STAV K 31. 08. 2006 TAB. Č. 2.73 
ročník DŠ EŠ Bc. 

1. 28 32 – 
2. 3 5 0 
3. 1 1 2 
4. 0 1 – 
5. 0 0 – 

spolu 73 
 
Na jednotlivé študijné programy 1. stupňa sa na nový akademický rok 2006/2007 prihlásilo spolu 1 002 uchá-
dzačov, čo je o 132 menej ako v predchádzajúcom roku. Úspešnosť uchádzačov na prijímacích skúškach sa 
oproti roku 2005 znížila z 33,8 % na 24 %. Keďže bol celkový počet úspešných uchádzačov nízky, bola na 
štúdium prijatá aj časť tých, ktorí nevyhoveli na prijímacej skúške z jedného predmetu. Rozhodnutie o prijatí 
dostalo spolu 569 uchádzačov. Na jednotlivé programy a formy štúdia sa v akademickom roku 2006/2007 za-
písalo spolu 385 študentov. 

ŠTATISTICKÝ PREHĽAD O PRIJÍMACOM KONANÍ NA 1. STUPEŇ PHF – JÚN 2006 TAB. Č. 2.74 

 celkom EaMP 
denné KE 

EaMP 
externé KE 

EaMP 
denné Mi 

EaMP 
externé Mi OP denné OP externé 

prihlásení 1002 660 72 116 85 55 14 
zúčastnení 797 544 45 100 58 42 9 
vyhoveli 239 194 4 20 6 15 0 
nevyhoveli 558 350 41 80 52 27 9 
prijatí 569 352 48 51 47 71 0 

zapísaní* 385 
 67,66% 

223 
 63,35 % 

32 
 66,66 % 

43 
 84,31 % 

44 
 93,61 % 

43 
 60,56 %  

*Poznámka: Percentuálny údaj v riadku označuje percento zapísaných študentov z počtu prijatých. 
 

Na druhý stupeň štúdia nového programu Finančné riadenie podniku bolo prijatých 48 absolventov prvého 
stupňa. Ku koncu roka 2006 študovalo na PHF vo všetkých formách štúdia spolu 1 422 študentov, z toho 
369 študentov študovalo na pobočke v Michalovciach, čo je 25,9 %. 

POČTY ŠTUDENTOV PHF K 31. 12. 2006 TAB. Č. 2.75 
ročník DŠ – KE DŠ – MI EŠ – KE EŠ Bc – KE EŠ Bc – MI spolu 

1. 220 EaMP + 43 OP 42 – 32 43 EaMP 380 
2. 131 EaMP + 47 OP 60 – 52 50 EaMP 340 
3. 133 51 25 17 EP 51 EP 277 
4. 110 37 35 EaMP + 48 FR – – 230 
5. 142 25 28 – – 195 

spolu 826 215 136 101 144 1 422 

VEDECKOVÝSKUMNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
Dlhodobým zámerom PHF v oblasti vedeckovýskumnej činnosti je orientácia na riešenie medzinárodných 
výskumných projektov s cieľom aktívne zapojiť fakultu do európskeho výskumného priestoru. Vedeckový-
skumná činnosť bola v roku 2006 v súlade s výskumným zameraním fakulty orientovaná na riešenie problé-
mov konkurencieschopnosti ekonomiky a manažmentu podnikov v podmienkach globalizácie. Z hľadiska ve-
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deckej profilácie jednotlivých katedier sa v rámci výskumných projektov riešili úlohy najmä z oblasti skúmania 
faktorov zvýšenia konkurencieschopnosti podnikov a určenia priorít rozvoja zdravého sofistikovaného finan-
čného systému podniku, aplikácií moderných manažérskych teórií a informačných systémov v riadení podni-
kov so zameraním na strategický, znalostný a personálny manažment, na aplikáciu štatistických metód 
v manažmente kvality a na implementáciu marketingových teórií do hospodárskej praxe s cieľom rastu výno-
sov z vynakladaných zdrojov. 

Do riešenia výskumných úloh v roku 2006 boli zapojení všetci učitelia a denní a externí doktorandi PHF. 
Základnými formami vedeckovýskumnej činnosti boli medzinárodné projekty, grantové projekty VEGA, inter-
né grantové úlohy EU v Bratislave a projekty aplikovaného výskumu v celkovom počte 26 projektov. V januá-
ri 2006 dekan fakulty zaviedol Motivačný systém na podporu zvýšenia vynikajúcich vedeckovýskumných 
a publikačných výsledkov učiteľov fakulty z mimorozpočtových zdrojov. 

V roku 2006 pokračovala v  činnosti pracovná skupina na prípravu medzinárodných projektov (bola vytvore-
ná v máji 2005). Aj vďaka aktívnej práci tejto skupiny boli po prvýkrát v roku 2006 na fakulte schválené 3 me-
dzinárodné vedecké projekty, z toho 1 projekt v rámci ASO a 2 projekty v rámci Akcie Rakúsko-Slovensko. 
Zároveň v tomto roku boli spracované a podané na schválenie ďalšie 3 medzinárodné projekty. Okrem toho 
učitelia riešili spolu 15 projektov VEGA, z toho 6 projektov v spolupráci s inými univerzitami. Učitelia PHF zá-
roveň podali 2 nové projekty VEGA, z toho komisiou VEGA bol schválený 1 projekt so začiatkom riešenia 
v roku 2007. Podieľali sa tiež na riešení 1 projektu KEGA, riešili 7 interných grantových úloh EU, z toho 3 
projekty riešili mladí vedeckí pracovníci. V roku 2006 v kategórii interných grantov EU pre mladých vedcov 
boli podané z PHF 4 nové projekty. 

PREHĽAD MEDZINÁRODNÝCH PROJEKTOV RIEŠENÝCH V ROKU 2006 TAB. Č. 2.76 

druh počet 
ASO 1 

Akcia Rakúsko-Slovensko 2 
spolu 3 

 

PREHĽAD DOMÁCICH PROJEKTOV RIEŠENÝCH V ROKU 2006  TAB. Č. 2.77 
druh počet 

Inštitucionálne projekty 7 
z toho Mladá veda 3 
Projekty VEGA 15 
Projekty KEGA 1 

spolu 26 
 
Výsledky riešenia výskumných úloh učitelia prezentovali aktívnou účasťou na viacerých vedeckých konfe-
renciách a seminároch doma a v zahraničí. V roku 2006 sa na PHF uskutočnilo spolu 10 ohlásených vedec-
kých podujatí. PHF sa v roku 2006 v súlade s výzvou Ministerstva školstva SR tradične zapojila do Týždňa 
vedy na Slovensku 2006 organizovaním akcie Deň otvorených dverí a 3 vedeckých workshopov. Zámerom 
týchto podujatí bolo upriamiť pozornosť na mladú generáciu, na vzbudenie záujmu mladých ľudí o vedeckú 
kariéru a zlepšenie spoločenského postavenia vedy a výskumu, ako aj vedeckých a výskumných pracovní-
kov, predstaviť vedeckovýskumnú činnosť PHF formou prezentácií úspešných a pre verejnosť zaujímavých 
výsledkov riešenia výskumných projektov, doktorandských prác a prác ŠVOČ. 

Významným podujatím fakulty bola v roku 2006 medzinárodná vedecká konferencia Slovenská ekonomika – 
mýty a fakty o realite (SEMAFOR 2006) v Tatranských Zruboch. Cieľom konferencie bolo prezentovať sú-
časný stav a tendencie vývoja slovenskej ekonomiky po vstupe do Európskej únie, a to na základe širokej 
názorovej platformy odborníkov z praxe, vedy a akademickej obce a vytvoriť tým priestor na odbornú prezen-
táciu, diskusiu, ako i konfrontáciu názorov domácich i zahraničných účastníkov konferencie. Účastníci mali 
možnosť počas plenárneho zasadnutia, ako i počas práce v 3 sekciách prezentovať svoje príspevky a názo-
ry na vývoj a stav ekonomiky Slovenska z rôznych pohľadov. Pozitívne treba hodnotiť aktivitu učiteľov pri 
organizovaní aj ďalších katedrových konferencií, seminárov a workshopov. 

Zámery PHF v oblasti publikačnej činnosti vychádzali zo súčasných medzinárodných kritérií hodnotenia fa-
kúlt a týkali sa najmä publikácií v karentovaných časopisoch. V roku 2006 v karentovaných časopisoch učite-
lia našej fakulty publikovali 2 články, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi tento počet sa znížil. V roku 2006 
boli vydané dva vedecké časopisy: Acta Oeconomica Cassoviensia č. 10 a Podniková revue č. 9. Publikačné 
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výstupy učiteľov PHF (Kafková, E., Vološinová, D., Bosáková, Z.) dostali Cenu Ekonomickej univerzity 
v kategórii D2: Domáce vedecké a odborné state – seriál článkov. 
V roku 2006 úspešne ukončilo doktorandské štúdium vo vednom odbore odvetvové a prierezové ekonomiky 
8 doktorandov (4 – denní, 4 – externí). V akademickom roku 2006/2007 nastúpilo na štúdium vo vednom 
odbore 3.3.16 ekonomika a manažment podniku spolu 21 doktorandov, z toho 12 v dennej forme a 9 
v externej forme doktorandského štúdia. Jednej učiteľke (prof. Ing. Tatiane Varcholovej, CSc.) Zakarpatská 
štátna univerzita v Užhorode (25. 4. 2006) udelila čestnú vedecká hodnosť Dr. h. c. 

ŠTRUKTÚRA PUBLIKOVANÝCH PRÁC A VÝSTUPOV PHF ZA ROK 2006 TAB. Č. 2.78 

a) Knižné publikácie počet/AH 
Vedecké a umelecké monografie – v zahraničných vydavateľstvách  

 – v domácich vydavateľstvách 2/20,89 
Odborné knižné publikácie – v zahraničných vydavateľstvách   

 – v domácich vydavateľstvách  
Kapitoly vo vedeckých a umeleckých monografiách – zahraničných 2/7,45 

 – domácich  
Kapitoly v odborných knižných publikáciách – zahraničných  

 – domácich  
Vysokoškolské učebnice knižné – v zahraničných vydavateľstvách  

 – v domácich vydavateľstvách 1/23,72 
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach – zahraničných  

 – domácich  
Učebné texty (skriptá-prednášky, cvičenia) 5/27,04 
Kapitoly v učebných textoch 2/2,73 
b) Vedecké a umelecké práce publikované v recenzovaných vedeckých a umeleckých časopisoch  
Karentované (Current Contents) časopisy zahraničné  
Karentované (Current Contents) časopisy domáce 2 
Nekarentované časopisy zahraničné 14 
Nekarentované časopisy domáce 37 
c) Odborné práce publikované v recenzovaných odborných časopisoch  

 – v zahraničných  
 – v domácich  

Recenzie v odborných časopisoch  
d) Odborné práce publikované v odborných časopisoch  

 – v zahraničných 3 
 – v domácich 36 

Recenzie v odborných časopisoch  
e) Vedecké práce publikované v zborníkoch (z konferencií)  
V medzinárodných – recenzovaných zborníkoch 17 
 – ostatných zborníkoch  
V domácich – recenzovaných zborníkoch 36 
 – ostatných zborníkoch  
f) Prezentácia na vedeckých (umeleckých) sympóziách, kongresoch a pod.  
Medzinárodných – vyžiadané prednášky 3 
 – prijaté prednášky  
 – postre 2 
Domácich – vyžiadané prednášky 9 
 – prijaté prednášky  
 – postre 1 
g) Správy o vedeckovýskumnej činnosti  
IGP EU 7 
Úlohy riešené podľa HZ  
Projekty VEGA 1 
h) Ostatné  
Redakčné a zostavovateľské práce 1 
Ostatné odborné práce 15 
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ČLENSTVO UČITEĽOV VO VEDECKÝCH RADÁCH A TÍMOCH INÝCH UNIVERZÍT 
A ORGÁNOV V SR A V ZAHRANIČÍ 

Učitelia PHF sú zastúpení vo viacerých vedeckých radách a tímoch iných univerzít a orgánov. 
 

ČLENSTVO UČITEĽOV PHF VO VEDECKÝCH RADÁCH A TÍMOCH INÝCH UNIVERZÍT A ORGÁNOV TAB. Č. 2.79 

názov počet 

Vedecká rada Leteckej fakulty TU v Košiciach 1 

Vedecká rada Fakulty mechatroniky Univerzity A. Dubčeka v Trenčíne 1 

Vedecká rada Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici 1 

Vedecká rada Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach 1 

Vedecká rada Obchodně podnikat. fakulty v Karviné 1 

Vedecká rada Zakarpatskej štátnej univerzity v Užhorode 1 

Rada Wydzialu Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Poľsko 1 

Komisia VEGA 1 

Spoločná odborová komisia pre doktorandské štúdium 3 

Odborová komisia pre doktorandské štúdium 3 

Rada vysokých škôl 1 

FEANI (European Federation of National Engineering Associations – Brussels) 1 

Slovenská štatistická a demografická spoločnosť 1 

Slovenská spoločnosť pre kvalitu 1 

European Network for Business and Industrial Statistics 1 

Európska asociácia pre bezpečnosť 2 

Rada Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov 1 

Hodnotiaca komisia opatrení HES pri INEKO Bratislava 2 

KAEA- Korea America Economic Associaton 1 

Výbor SŠDS 1 

Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied 1 
Vedecká rada Európskej Asociácie pre bezpečnosť 
(Scientific Council of the European Security Association) Poľsko – Krakow 1 

Riešiteľské tímy PHF v rámci riešenia výskumných úloh spolupracovali s viacerými zahraničnými univerzita-
mi: Vysoká škola ekonomická v Prahe (ČR), Obchodně podnikatelská fakulta v Karvinej Slezskej univerzity 
v Opavě (ČR), Technická univerzita v Liberci (ČR), Ekonomicko-správní fakulta Masarykovej univerzity 
v Brne (ČR), Zakarpatská štátna univerzita Užhorod (Ukrajina), Faculty of Economics University of Miskolc 
(Maďarsko), Wirtschaftuniversität Viedeň (Rakúsko), University of Maribor (Slovinsko); s domácimi univerzi-
tami: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, UPJŠ v Košiciach, Fakulta ekonomiky 
a manažmentu SPU v Nitre, Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Lesnícka fakulta a Drevárska fakulta TU vo Zvolene, Stavebná fakulta STU 
v Bratislave; s inštitúciami: US Steel, s. r. o., Košice, Termostav Mráz, a. s., Štatistický úrad Košice, Združe-
nie pre rozvoj regiónu horný Zemplín, Chemkostav, a. s., Michalovce, VSE, a. s., Košice, SEZ, s. r. o., 
Krompachy, UND-03, a. s., Košice, Lentimex, a. s., Košice, ACASE, a. s., Košice, SGS Slovakia, s. r. o., 
Košice, Robert Bosch, s. r. o., České Budějovice, AXYZ, a. s., Martin, PD Kapušany pri Prešove, Slovenská 
energetická agentúra Košice, QEL, a. s., Bardejov, Ústav geotechniky SAV Košice, Mestský úrad v Snine, 
BSH, s. r. o., Michalovce. 

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A ZAHRANIČNÁ ČINNOSŤ 
Zahraničné vzťahy Ekonomickej univerzity v Bratislave sú v súčasnosti jednou z kľúčových oblastí rozvoja 
univerzity a v nadväznosti na to aj v rozvoji PHF. Prioritným cieľom fakulty sa stali činnosti zamerané na 
zjednodušenie mobilít študentov a učiteľov fakulty v zahraničí, ale aj prijatia zahraničných študentov na 
fakulte. S týmto cieľom bolo vytvorené nové pracovné miesto projektového manažéra od októbra 2005. Od 
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kulte. S týmto cieľom bolo vytvorené nové pracovné miesto projektového manažéra od októbra 2005. Od 
tohto obdobia sa najväčší dôraz kládol na odstraňovanie prekážok mobilít študentov, učiteľov a výskumníkov 
a na pomoc pri rozširovaní výučby odborných predmetov v cudzích jazykoch. Od novembra 2006 miesto 
projektového manažéra je uvoľnené. Zatiaľ toto miesto nebolo obsadené a táto činnosť je vykonávana iba na 
1/3 úväzok. 

Zahraničná činnosť v oblasti pracovných ciest korešponduje so stanoveným zámerom fakulty naďalej vytvá-
rať priaznivé podmienky na pobyt učiteľov fakulty v zahraničí, aby sa im umožnila účasť na tých zahranič-
ných podujatiach, ktoré prispievajú k rozšíreniu a výmene dosiahnutých poznatkov na riešenie medzinárod-
ných vedeckovýskumných úloh a ich disemináciu v pedagogickom procese. Celkove v roku 2006 sa zreali-
zovalo 33 vycestovaní do 5 krajín EÚ (v roku 2005 ich bolo 26 a v roku 2004 až 35 zahraničných pracovných 
ciest), ktoré boli väčšinou v  rozsahu 1–3 dni. Zahraničné cesty boli financované z rozpočtu fakulty a tiež 
z externých zdrojov (granty VEGA, interné granty a  Akcia Rakúsko-Slovensko). 
 

ZAHRANIČNÉ PRACOVNÉ CESTY PRACOVNÍKOV PHF V ROKU 2006 TAB. Č. 2.80 

štát prijímajúca univerzita účel počet osôb počet dní/os. 
VŠE Praha konferencia 2 2/2 
VŠE Praha VEGA 1 3/1 
VŠE Praha konferencia 2 3/2 
VŠE Praha VEGA 1 4/1 
Fy BOSCH Č. Budějovice spolupráca 1 4/1 
Fy BOSCH Jihlava workshop 1 3/1 
ESF MU Brno konferencia 1 3/1 
OPS SU Karviná vedecká rada 2 1/2 

Česká republika 

ZČU EF Cheb GÚ Mladá veda 1 3/1 

Holandsko Eindhoven turnaj 1 7/1 

Universytet Rzeszowski konferencia 2 3/2 
Universytet Rzeszowski spolupráca 3 3/3 
Wroclaw konferencia 1 2/1 

Poľsko 

Krakowska ekonomická univerzita VEGA 2 5/2 

Wirtschaftsuniversität Wien VEGA 2 1/2 
Institut für Höheren Studien Wien workshop 2 2/1 
Wirtschaftsuniversität Wien konferencia 3 3/2 
Wirtschaftsuniversität Wien konferencia 1 1/1 

Rakúsko 

Faschule Tulln, BOKU Wien projekt 3 3/3 

Slovinsko Univerzita Maribor prednášky 1 12/1 
 
Koordinácia prijímania zahraničných návštev sa odvíjala od hlavného cieľa fakulty, ktorým je poskytovať 
kvalitné vysokoškolské vzdelanie v príslušnom vednom odbore. V tomto zmysle fakulta podporuje najmä 
prednáškové pobyty a diskusné fóra zahraničných hostí, aby sa tak najnovšie poznatky vedy, výskumu   
a prebiehajúcich globalizačných a integračných procesov sprístupnili študentom a celej akademickej obci. 
Na konferenciách a workshopoch, ktoré usporiadala PHF, sa zúčastnilo spolu 20 zahraničných pedagógov 
a vedeckovýskumných pracovníkov, z toho: z Poľska 5, ČR 7, Maďarska 1, Rakúska 4 a Ukrajiny 3. 

V roku 2006 boli spracované a predložené na posúdenie 3 medzinárodné projekty v rámci Akcie Rakúsko-Slo-
vensko a 4 projekty v rámci programov na podporu vzájomnej spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskou repub-
likou, ktoré vyhlasuje ASO. Z uvedených projektov boli 3 projekty schválené a ďalšie sú v štádiu posudzovania. 

Riešiteľské tímy PHF v rámci riešenia existujúcich vedeckovýskumných úloh spolupracovali s týmito zahra-
ničnými univerzitami: Department of Banking and Insurance, Faculty of Finance and Accounting, University 
of Economics, Prague (ČR), Institut für Versicherungswirtschaft, WU – Wien (Rakúsko), Institut für Handel 
und Marketing, Institute for Organisation Studies and Organisational Behaviour, Research Institute for Non-
profit Organisations, Faculty of Organizational Sciences, University of Maribor (Slovinsko), Universität für 
Bodenkultur Wien (Rakúsko). 
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Študijné pobyty sa aj v tomto roku realizovali na základe celouniverzitne uzavretých dohôd s partnerskými 
inštitúciami a univerzitami v rámci medzinárodných programov SOCRATES/ERASMUS, SLSP, CEEPUS, 
LEONARDO da VINCI. Táto spolupráca sa týkala mobilít študentov a učiteľov. 

V roku 2006 sa na učiteľskej mobilite zúčastnil jeden pedagóg (Ing. Mgr. František Sudzina, PhD., – Faculty 
of Science, Utrecht University, Holandsko). V rámci programu SOCRATES/ERASMUS boli podpísané bilate-
rálne zmluvy medzi PHF a týmito zahraničnými inštitúciami: Faculty of Economics, Technical University of 
Liberec (ČR), Georg August Universität Göttingen (Nemecko), Faculty of Management, University of Po-
dlasie (Poľsko). 

Mobility študentov sa uskutočnili najmä prostredníctvom univerzitného projektu SOCRATES/ERASMUS (ide 
o jednosemestrálne až dvojsemestrálne pobyty študentov na zahraničných univerzitách) – zúčastnilo sa na 
ňom 18 študentov. V rámci projektu CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Stu-
dies) sa zúčastnili na zahraničnej študentskej mobilite 2 študenti. Ďalšie zahraničné aktivity sa týkali dokto-
randov PHF, ktorí sa v roku 2006 zúčastnili na viacerých zahraničných pobytoch mimo aktivít koordinova-
ných PHF, resp. iba čiastočne koordinovaných PHF (v spolupráci s kanceláriou SAIA, n. o., Košice). 

SPOLUPRÁCA FAKULTY S HOSPODÁRSKOU PRAXOU 

PHF pokračovala v roku 2006 v spolupráci s viacerými podnikmi a organizáciami podľa uzavretých zmlúv. 
Súčasne vedenie fakulty uskutočnilo nové rokovania s ďalšími podnikmi, s ktorými bude rozvíjať spoluprácu 
najmä v pedagogickej a vedeckovýskumnej oblasti. 

Ťažisko samotnej spolupráce bolo na jednotlivých pracoviskách – katedrách. Každá katedra realizovala spo-
luprácu formou viacerých pedagogických a vedeckovýskumných aktivít, ako sú konzultačná činnosť učiteľov 
pre podniky, účasť odborníkov z praxe na vedeckých konferenciách, seminároch a workshopoch organizo-
vaných učiteľmi katedier, vypisovanie tém bakalárskych a diplomových prác navrhovaných z podnikovej 
praxe, prednášateľská činnosť vynikajúcich odborníkov v pedagogickom procese, účasť významných odbor-
níkov z hospodárskej praxe na štátnych skúškach, riešenie výskumných projektov pre prax, činnosť v re-
dakčných radách a pod. 

ORGANIZAČNÝ A PERSONÁLNY ROZVOJ FAKULTY 

V roku 2006 boli riešené operatívne úlohy, ktoré vzišli z podnetu MŠ SR, z celouniverzitných akademických 
orgánov, z podnetu učiteľov a zamestnancov PHF. Zmyslom celej činnosti bolo napĺňať zámery ekonomic-
kého vzdelania a zvyšovať úroveň pedagogického procesu a tým prispieť k uskutočňovaniu reformy vyso-
kých škôl. 

Na obsadenie voľných funkčných miest prebehli výberové konania (docenti, odborní asistenti). Na PHF bol 
od 01. 11. 2006 prijatý jeden profesor. Miesta odborných asistentov boli obsadzované prevažne internými 
doktorandmi po obhajobe PhD. 
 

KVALIFIKAČNÁ ŠTRUKTÚRA UČITEĽOV PODĽA JEDNOTLIVÝCH KATEDIER FAKULTY K 31. 12. 2006 
(FUNKČNÉ MIESTA) TAB. 2.81 

katedra profesori docenti
odborní asistenti

s vedeckou 
hodnosťou 

asistenti 
a odborní asistenti

interní učitelia 
spolu 

externí 
učitelia 

ekonómie – 2 5 1 8 6 
manažmentu 1 5 7 – 13 – 
marketingu a obchodu 2 2 5 1 10 2 
účtovníctvo a financie 1 3 8 2 14 – 
hospodárskej informatiky 
a matematiky 1 – 1 5 7 – 

cudzích jazykov – – – 4 4 4 

spolu 5 12 26 13 56 12 
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VÝVOJ POČTU UČITEĽOV PHF PODĽA KATEGÓRIÍ TAB. Č. 2.82 

 31. 12. 2002 31. 12. 2003 31. 12. 2004 31. 12. 2005 31. 12. 2006 
profesori 2 3 4 5 5 
docenti 13 15 14 13 12 
odborní asistenti s PhD. 15 16 22 20 26 
odborní asistenti bez PhD. 22 19 16 19 13 
asistenti, lektori 1 2 1 – – 

spolu 53 55 57 57 56 
 
PHF vytvorila predpoklady na to, aby každý učiteľ bol napojený na internet. PHF EU má svoju vlastnú webo-
vú stránku. Zapisovanie študentov na skúšky prebieha cez internet. Uskutočnili sa štyri rozvojové projekty 
MŠ SR: 

• Technické zabezpečenie automatizácie prác v Pobočke SEK v Košiciach. 

• Rozvoj základnej infraštruktúry PHF (1 učebňa). 

• Vytvorenie počítačovej miestnosti aj s pripojením na internet v študentskom domove. 

• IP telefónia. 

Tri posluchárne sa na PHF využívajú na vedenie cvičení pomocou výpočtovej techniky. Ďalšia učebňa je 
prístupná doktorandom. V počítačových posluchárňach sa zaviedol režim, ktorý umožnil študentom využíva-
nie výpočtovej a informačnej techniky prakticky 24 hodín denne. S uspokojením možno konštatovať, že čo-
raz väčšia časť výučby odborných predmetov sa preorientúva na využívanie tejto techniky. Potrebám fakulty 
stále nevyhovuje informačný systém študentov. 

Schválený rozpočet na rok 2006 pre PHF vyžadoval od vedenia PHF prijímať opatrenia na zvýšenie finan-
čnej disciplíny a znižovanie neproduktívnych nákladov vo všetkých činnostiach. Z pridelených dotačných 
prostriedkov PHF zabezpečila na výučbu 5 dataprojektorov, 5 počítačov a 2 tlačiarne. Ostatné prostriedky 
pokryli náklady na energie, drobné opravy a údržbu budov, údržbu a opravy motorových vozidiel. 

Z výnosov boli zakúpené dva počítače a 1 tlačiareň. Internými grantmi a rozvojovými projektmi bolo zabez-
pečených 45 počítačov, 2 dataprojektory, terminál a tlačiareň. Na zabezpečenie prevádzky fakulty je aj na-
ďalej nevyhnutné vykonávať opravy elektrických rozvodov, rozvodov vody a kanalizácie, opravu vonkajších 
schodísk, opravu a nátery okien, hygienické vymaľovanie všetkých priestorov školy. 

V Študentskom domove na Bellovej ulici sa na začiatku akademického roku 2006/2007 sa zvýšili ubytovacie 
kapacity, takže všetky žiadosti študentov PHF o ubytovanie boli kladne vybavené. Naďalej pretrvávajú prob-
lémy so stavom budovy a je nevyhnutná častá údržba havarijných stavov. Existujúca budova predpoklada-
ného sídla fakulty, resp. internátu na Popradskej ulici bola odpredaná. 

ZOZNAM ŠTUDENTOV, KTORÝM BOLO V ROKU 2006 
PRIZNANÉ MIMORIADNE ŠTIPENDIUM V ZMYSLE § 4, ODS. 1 VYHLÁŠKY MŠ SR Č. 453 

Jana Jasovská, Marek Andrejkovič, Maroš Čunta  
 – získali dve prvé miesta na medzinárodnej konferencii ŠVOČ v Trenčíne 

Jana Jasovská – získala Cenu literárneho fondu za najlepšiu prácu Študentskej vedeckej konferencie 

Michala Dohnalová, Zora Šafranová a Silvia Ďurišová 

 – získali Cenu dekana fakulty za vynikajúce študijné výsledky 

osem študentov – získalo Cenu Nadácie prof. Pázmána za najlepšiu diplomovú prácu 

traja študenti – získali Cenu Nadácie prof. Čolláka v Michalovciach za najlepšiu diplomovú prácu 
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VÝZNAMNÉ AKTIVITY FAKULTY V ROKU 2006 

• Na základe doplnenia a úpravy akreditačného spisu pre AK MŠ bolo PHF priznané právo uskutočňovať 
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov. 

• Schválenie troch medzinárodných projektov, z toho jedného medzinárodného výskumného projektu 
v rámci ASO a dvoch medzinárodných projektov v rámci Akcie Rakúsko-Slovensko. 

• Úspešné ukončenie doktorandského štúdia 8 absolventov na školiacom pracovisku PHF v študijnom 
odbore odvetvové a prierezové ekonomiky. 

• Zorganizovanie medzinárodnej vedeckej konferencie Slovenská ekonomika – mýty a fakty o realite (SE-
MAFOR) v Tatranských Zruboch a ďalších katedrových vedeckých konferencií, seminárov a workshopov. 

• Vydanie ďalších čísel dvoch vedeckých časopisov fakulty (Podniková revue a Acta Oeconomica Casso-
viensia) a jedného odborného časopisu v elektronickej forme (Manažment v teórii a praxi). 

• Realizácia štyroch rozvojových projektov MŠ SR s 20 % participáciou fakulty z mimorozpočtových zdro-
jov fakulty. 

• Riešenie 15 výskumných projektov VEGA (z toho 6 projektov v spolupráci), jedného projektu KEGA, 
dvoch výskumných úloh aplikovaného výskumu a sedem inštitucionálnych grantových úloh. 

• Zavedenie Motivačného systému fakulty na podporu vynikajúcich výsledkov učiteľov vo vedeckovýskum-
nej a publikačnej činnosti z mimorozpočtových zdrojov fakulty. 

• Zvýšenie počtu študentov vyslaných fakultou na študijné pobyty do zahraničia (spolu 18 študentov). 

HLAVNÉ ZÁMERY ROZVOJA FAKULTY NA ROK 2007 

• Riešiť priestorové problémy fakulty po strate budovy na Tajovského 15 v súdnom spore. 

• Zapájať učiteľov fakulty do riešenia vedeckovýskumných projektov fakulty a ich orientácia najmä na prí-
pravu nových medzinárodných projektov. 

• Skvalitňovať publikačnú činnosť publikovaním výsledkov vedeckovýskumnej činnosti najmä v domácich 
a zahraničných karentovaných časopisoch, vedeckých časopisoch a monografiách. 

• Zvyšovať kvalifikačný rast učiteľov fakulty včasným ukončovaním doktorandského štúdia a v rámci habili-
tačného a inauguračného konania učiteľov fakulty. 

• Zabezpečovať ďalší rozvoj doktorandského štúdia so zvýšenou pozornosťou doktorandom v internej 
forme štúdia. 

• Pripraviť návrh na akreditáciu ďalšieho študijného programu na druhom stupni vysokoškolského štúdia. 

• Zorganizovať medzinárodnú vedeckú konferenciu Ekonomika firiem 07 v rámci 15. výročia vzniku fakulty. 

• Rozširovať medzinárodné mobility učiteľov a študentov fakulty v rámci programov Európskej únie. 

• Usporiadať vedecké podujatia katedier zamerané na prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti 
učiteľov fakulty. 

• Rozširovať výučbu odborných predmetov zabezpečovaných učiteľmi fakulty v cudzích jazykoch. 

• Pripraviť a zaviesť nový informačný systém na štúdium a celkové riadenie fakulty. 

• Zabezpečovať užšie prepojenie učiteľov fakulty s podnikovou praxou. 
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3. CELOUNIVERZITNÉ PRACOVISKÁ 

ÚSTAV VÝPOČTOVEJ TECHNIKY EU 

POSLANIE A PÔSOBNOSŤ 
Ústav výpočtovej techniky (ÚVT) je poradenským, informačným, školiacim, servisným a gestorským pracovi-
skom EU pre oblasť výpočtovej techniky a informačných systémov. Zabezpečuje potreby a úlohy EU v oblas-
ti výpočtovej techniky. 

RIADENIE A ROZVOJ 
Riaditeľ ING. ANTON ZDARILEK 
I. zástupca riaditeľa ING. AUGUSTÍN NOVÁK 
II. zástupkyňa riaditeľa ING. ZITA GYÖRFFYOVÁ 
Asistentka riaditeľa ROMANA HRUŠKOVÁ 

ČLENENIE ÚSTAVU 

oddelenie správy systémov a sietí vedúca ING. ZITA GYÖRFFYOVÁ 
oddelenie informačných systémov a registra študenta vedúca ING. JIŘINA ČARNECKÁ 
oddelenie dištančného vzdelávania a multimédií vedúca ING. ZUZANA SUŠKOVÁ 
oddelenie hospodársko-prevádzkové vedúci ING. AUGUSTÍN NOVÁK 

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 

Priemerný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31. 12. 2006 bol 45,5, čo je na úrovni roku 2005. 
Najviac zamestnancov (22,5) je v oddelení hospodársko-prevádzkovom, kde sa zabezpečuje prevádzka 
počítačových učební na dve zmeny a súčasne aj technické zabezpečenie prevádzky výpočtovej techniky na 
všetkých bratislavských pracoviskách Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

ROZVOJOVÉ ČINNOSTI 
Ekonomická univerzita v Bratislave sa prostredníctvom ÚVT podieľala aj v roku 2006 na riešení vysokorých-
lostného projektu akademickej siete SANET. V roku 2006 bol zrealizovaný rozvojový projekt Ekonomickej 
univerzity v Bratislave na pripojenie objektov ŠD Starohájska 4 a Starohájska 8 na sieť NetEU na Dolnozem-
skej ceste prostredníctvom optického pripojenia na základe návrhu a projektu ÚVT. Rovnako sa realizoval 
rozvojový projekt Optické pripojenie objektov EU a internátu Ekonóm na Prístavnej ulici. Prípravné práce na 
projekte, riadenie výstavby a investorská činnosť, ako aj samotné vnútorné pripojenie a prepojenia sú vlast-
ným dielom ÚVT bez súčinnosti ostatných zložiek univerzity. Uvedenie siete internátu Ekonóm do reálnej 
prevádzky bolo v decembri 2006. Súčasťou prác bolo vnútorné prepojenie počítačovej siete v objekte, vybu-
dovanie samotných rozvodov pre vedenie internátu, sieť pre apartmány, do bufetu a do priestorov jedálne. 
Súčasne sa odskúšalo riešenie bezdrôtového pripojenia používateľov v priestoroch jedálne. 
ÚVT vypracoval v roku 2006 v rámci svojej výskumnej a vývojovej činnosti 13 nových rozvojových projektov 
z oblasti informačných technológií, ktoré predložil na MŠ SR: 
• Rozšírenie autentifikačnej metódy LDAP o službu Active Directory 
• Služba Windows Server Update Services 
• Rozšírenie stravovacieho procesu pomocou čipových kariet v objektoch ŠD 
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• Optické prepojenie uzlov siete NetEU na Dolnozemskej ceste 
• Pripojenie internátov Starohájska 4 a 8 na optiku 
• Využitie sieťových služieb v ŠD Ekonóm 
• Moderné formy vzdelávania – využitie dataprojektorov v pedagogickom procese (II. etapa) 
• Aktualizácia čipových kariet – aplikácia IČK študenta 
• Prístupový systém do priestorov ÚVT 
• Legalizácia softvérov na pracoviskách Rektorátu EU a učebniach ÚVT 
• Podpora používateľov videokonferenčných služieb 
• Pracovisko digitalizácie videa 
• Počítačová sieť Školička – I. poschodie 

10 projektov z ÚVT (zvýraznené tučným písmom) prijalo MŠ SR na ocenenie a na ich realizáciu poskytlo 
finančné prostriedky v celkovej výške 3,1 mil. Sk. Poskytnuté prostriedky však nebudú stačiť na komplexné 
riešenie, preto sa buď projekty upravia, alebo sa zabezpečia iné zdroje na dofinancovanie. 
Súčasne sa v priebehu roku 2006, ukončovali riešenia rozvojových projektov z roku 2005. Významným pro-
jektom, ktorý sa ukončil v roku 2006 bolo optické prepojenie internátu Ekonóm a Archívu EU. 
V rámci vedeckovýskumnej činnosti ÚVT bol v novembri 2006 zorganizovaný odborný seminár Bezpečnosť 
informačných systémov – softvérový a  hardvérový pohľad. 

PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
Odborní pracovníci ÚVT poskytovali konzultačné služby pri spracúvaní zadávacích podkladov na verejné 
súťaže na obstarávanie informačných systémov, databázových systémov, VT a počítačových sietí, konzultá-
cie a poradenskú činnosť k technickému vybaveniu a pripojeniu na internet, k videokonferenciám, ako aj 
konzultačnú a poradenskú činnosť ku školeným programovým produktom (najmä MS Office, Outlook, Inter-
netExplorer) a produktom, ktoré zastrešuje ÚVT (SPIN, Kredit7, Štátna pokladnica, vlastné aplikácie,...). 
V rámci poradenskej činnosti pracovníci ÚVT zabezpečovali prípravu, výrobu a distribúciu študijných mate-
riálov na odborné vzdelávanie organizované ÚVT, skenovanie dokladov, dokumentov, grafov, tabuliek 
a obrázkov, úpravu dokumentov pomocou programu OCR Recognita, napaľovanie CD a DVD na pedago-
gický proces a pre potreby školy podľa požiadaviek pracovísk. Takisto sa podieľalo na príprave materiálov 
na prezentačné účely Ekonomickej univerzity v elektronickej forme. 
Pomerne veľa času sa venovalo konzultáciám a poradenstvu v oblasti e-learningu s možnosťou využitia 
produktu Moodle a tvorbe jednotlivých modulov a kurzov pracovníkom najmä z neinformatických pracovísk, 
napríklad z Ústavu jazykov. 

INFORMAČNÉ ČINNOSTI 
V rámci legalizácie softvéru na univerzite ústav zabezpečuje vykonávacie stredisko školy pre licencie zo zmlu-
vy Microsoft Campus Agreement uzatvorenej medzi Ministerstvom školstva SR a spoločnosťou Microsoft. 
V roku 2006 pokračovalo budovanie informačnej infraštruktúry Ekonomickej univerzity v Bratislave. Celouni-
verzitná sieť v Bratislave NetEU je realizovaná na hlavnej chrbtici optickými a metalickými prepojmi, v roku 
2006 sa na chrbticovej sieti vymenili multimódové optické trasy za singlemódové optické rozvody, čím sa 
zabezpečila prenosová rýchlosť vo všetkých spojeniach na 1Gb/s s možnosťou ďalšieho rastu až na rýchlosť 
10Gb/s. Serverovy a všetky pracovné stanice sú pripojené rýchlosťou 10/100Mb/s, vybrané servery sú na 
rýchlosti 1Gb/s. Bol zrealizovaný náročný projekt na pripojenie internátov Starohájska 4 a Starohájska 8, ako 
aj internátu Ekonóm na Prístavnej ulici na optické rozvody. Ústav výpočtovej techniky spracoval návrh, vyko-
nával odborný dozor a poradenstvo počas realizácie, najmä počas zemných prác, v rámci areálu Dolnozem-
ská, i na cca 860 m dlhom úseku výkopu na ulici Starohájska. 
Z navŕšených finančných prostriedkov na rozvojové projekty za rok 2005 sa realizoval v priebehu roka 2006 
projekt Moderné formy vzdelávania – využitie dataprojektorov v pedagogickom procese (I. etapa). V rámci 
projektu sa nainštalovali výkonné dataprojektory s diaľkovým ovládaním do veľkých posluchární B1.02 až 
B1.05 v objekte Výučba 2 a B107 a B108 v objekte Výučba 1. 
Vzhľadom na vzdialené umiestnenie objektu Archívu EU a RCO sa realizovalo pripojenie optickou sieťou až 
v roku 2006. Spojenie sa doteraz robilo mikrovlnnými rádiami na rýchlosti 108Mb/s zo strechy nad ÚVT na 
strechu objektu Archív. Samotné prepojenie siete v Archíve na optiku sa uskutoční v priebehu roku 2007. 
E-learning – v oblasti e-learningu sa zapojilo ÚVT do riešenia uvedenia produktu Moodle do praxe na tvorbu 
a využívanie kurzov prostredníctvom nových foriem vzdelávania. V spolupráci s ÚVT sa realizovala príprava 
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produktu Moodle na testovanie vedomostí z cudzieho jazyka a následného zaradenia do príslušného modulu 
jazykového kurzu. 

VIDEOKONFERENCIE 

– ÚVT je zapojený v rámci celoslovenského projektu do medzinárodného videokonferenčného systému 
VRVS a novovytvoreného systému EVO, do ktorého prispieval videokonferenčným vysielaním spolu 
s pracoviskom na FHI. 

REGISTER PREUKAZOV ŠTUDENTA 

– administrácia databázy všetkých študentov Ekonomickej univerzity. Obsahuje povinné údaje o študentovi, 
navyše aj evidenciu vydania preukazov študenta. Podľa podkladov z pedagogických oddelení všetkých fakúlt 
je databáza pravidelne modifikovaná. Údaje sa využívajú do LDAP databázy a do aplikácií vyžadujúcich 
použitie čísla čipu preukazu (napr. prihlasovanie na skúšky, prístup na intranet, prístup do počítačových sietí 
z počítačových učební, ...). 

PROJEKT „ŠTIPENDIÁ ŠTUDENTOV 

– analýza, návrh a naprogramovanie nového informačného systému v novom prostredí Visual FoxPro 9.0. 
Spolupracovali sme pri výplate prospechových, mimoriadnych a konkurzných štipendií – spracovali sme 
analýzu podkladových údajov, konverziu údajov, prípravu výplatných listín a dávkových platieb cez Štátnu 
pokladnicu. 

PRIHLASOVANIE NA ŠPORTY 

– zabezpečili sme vlastným programom v prostredí Visual FoxPro 9.0 prihlasovanie na športy a spracovanie 
úväzkov učiteľov Centra telesnej výchovy a športov pre príslušný semester. 

SYSTÉM „SPIN“ 

– komplexný ekonomický informačný systém – vyžadoval inštaláciu nových klientov, administráciu, spúšťa-
nie nových verzií, riešenie aktuálnych problémov súvisiacich s platením a odpočtom DPH, vyhodnocovanie 
výstupov v súvislosti s požiadavkami používateľov, konzultácie s dodávateľom softvéru a ďalšie. 

ŠTÁTNA POKLADNICA 

– na základe zmien zákona o Štátnej pokladnici pracovníci ÚVT operatívne pomohli pri prevádzke výpočto-
vej techniky pre ŠP. Vývojové pracovníčky analýzou existujúcich IS na EU a ich rozhraní navrhli a prepro-
gramovali nové prepojenie na upravený informačný systém ŠP (štipendiá študentov, odvody z miezd). 

MULTIFUNKČNÉ IDENTIFIKAČNÉ BEZKONTAKTNÉ ČIPOVÉ KARTY 

– V roku 2006 bolo vydaných cca 4430 preukazov študentov (3481 ISIC a 949 externý študent), približne 50 
preukazov zamestnancov, 39 preukazov ITIC pre učiteľov, ako aj ďalšie preukazy pre dôchodcov a pre cu-
dzích stravníkov. O výrobe a nasadzovaní aplikácií s čipovými kartami bolo zorganizovaných niekoľko exter-
ných školení a seminárov, na ktorých sa zúčastnili zástupcovia ÚVT aj s príspevkami, ktoré boli uverejnené 
aj v zborníkoch. 

V mesiacoch október a november sa realizovalo fotografovanie študentov a zamestnancov, ako aj výroba 
preukazov pre PHF v Košiciach, Michalovciach a bakalárske strediská jednotlivých fakúlt (Žarnovica, Levice, 
Púchov, Michalovce, Senica, Nové Zámky). Po zápisoch prebiehalo predlžovanie platnosti preukazov vyda-
ných v predošlých rokoch. Na pracovisku ÚVT sa vydávali aj duplikáty za poškodené a stratené karty. Na 
základe zmluvy s CKM SYTS sa predlžovali platnosti preukazov prolongačnými známkami na ďalší akade-
mický rok. 

Koncom roka sa z rozvojového projektu zabezpečili a sprevádzkovali 3 univerzitné terminály na prolongáciu 
čipových kariet do objektov na Dolnozemskej ceste a 2 pre Podnikovohospodársku fakultu v Košiciach na 
Tajovského ul. 

ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÉ PANELY 

– ÚVT spravuje 6 elektronických informačných panelov, umiestnených v objektoch EU na Dolnozemskej 
ceste, kde zabezpečuje zverejňovanie informácií, ktoré majú veľkú vypovedaciu schopnosť a sú určené širo-
kej verejnosti. 
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PROJEKT „VEREJNÉ OBSTARÁVANIE“ 

– v projekte sa realizovali zmeny a nové tlačové výstupy, úprava projektu na spracovanie požiadaviek orga-
nizačných útvarov, rozširovanie projektu o požiadavky používateľa vyplývajúce z nových skúseností pri 
spracovaní podkladov z organizačných zložiek univerzity. 

PROJEKT „ABSOLVENT“ A „BAKALÁR“ 

– aktualizácia údajov a zmeny programu podľa požiadaviek pedagogického oddelenia rektorátu. 

PROJEKT „PERSONALISTIKA EU“ A „PERSONALISTIKA FAKÚLT“ 

– aktualizácie v zmysle legislatívy a podľa požiadaviek používateľov, aktualizovala sa časť Absenčné karty 
na prepojenie do systému Kredit7 na aktuálne mesačné uzávierky vrátane aktualizácie subsystému Stravník 
s denným aktualizovaním údajov v systéme Kredit7. 

PROJEKT „UBYTOVANIE V INTERNÁTE“ 

– začal sa spracúvať nový projekt ubytovania v internáte Horský park podľa požiadaviek ubytovacieho odde-
lenia v nadväznosti na doteraz používaný program bývalého študenta. Ukončenie sa predpokladá v priebehu 
februára 2007. 

ŠKOLIACA A KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ 
ÚVT poskytoval odborné vzdelávanie pre pracovníkov EU (Word, Excel, PowerPoint, internetové služby). 
Okrem základných školení pracovníci ÚVT poskytovali individuálne školenia, konzultácie o školených pro-
duktoch a konzultácie o konkrétnych problémoch z praxe (HelpDesk). 

V rámci školiacej činnosti sme zorganizovali rad školení pre systém SPIN a Kredit7, pričom priebežne posky-
tujeme konzultačnú činnosť jednotlivým používateľom. Spoluorganizovali sme kurzy o aplikácii excelu v praxi 
s firmou PointConsulting. 

SERVISNÉ A VÝVOJOVÉ ČINNOSTI 

SERVISNÉ ČINNOSTI VYKONÁVANÉ V SÚVISLOSTI SO SPRÁVOU POČÍTAČOVÝCH UČEBNÍ 

ÚVT prevádzkuje počítačové učebne na dve zmeny a cez soboty. Udržiava z technickej a systémovej strán-
ky vlastné alebo fakultné počítačové učebne v objektoch: 
Výučba 1   medziposchodie D2 (D208, 209, 210, 211, 214) spolu 97 počítačov 
Výučba 2   8. poschodie (A8.04, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17) spolu 160 počítačov 

9. poschodie (A9.09, 12, 13, 14, 15, 16, 17) spolu 79 počítačov 

Horský park   študovňa 21 počítačov, 

CĎV Palisády   2 učebne, spolu 30 počítačov (len technická údržba). 

Učebne D210 a D214 sa používali na kurzy ECDL usporiadané OF a neboli určené na pedagogický proces. 
V učebniach A9.06 a A9.07 nie je vhodná technika, preto sa priestory používali výlučne na individuálne prá-
ce študentov, ktorí si doniesli vlastné notebooky. Učebňa A9.12 sa používala na školenia, kurzy, semináre, 
na práce diplomantov a zahraničných poslucháčov a prihlasovanie sa na jazyky a na športy. 

SERVISNÉ A VÝVOJOVÉ ČINNOSTI PRI ZABEZPEČOVANÍ DOSTUPNOSTI INFORMÁCIÍ 
A TECHNICKÉHO ZABEZPEČENIA 

Táto oblasť je značne obsiahla, nedajú sa presne vymenovať všetky činnosti, ktoré zabezpečovali najmä 
technickí a systémoví pracovníci ÚVT. Preto sú tu sústredené len vybrané oblasti. Podrobnejšia správa pre 
záujemcov bude uverejnená na internetovej stránke http://www.euba.sk/uvt. 

V rámci servisných činností sa vykonali rôzne rekonfiguračné práce na sieti NetEU vo všetkých priestoroch 
s cieľom zvýšiť prenosové rýchlosti a zvýšiť spoľahlivosť prenosov. Internát Dolnozemská a Horský park sú 
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pripojené prostredníctvom nového PC softvérového gateway, ktorý študentom umožní využitie univerzitných 
IP adries a stanovuje obmedzenie 512kb/s pre dátový tok mimo školskej siete. 

V internáte Horský park sa pre manažment internátu zrealizovalo pripojenie na internet, odstránili sa chyby 
na prípojkách vo Vile Horský park a vykonalo sa 12 pripojení pre notebooky v miestnosti pred študovňou. 

Odborní pracovníci ÚVT spravujú celkovo 27 uzlov počítačovej siete v rámci pracovísk EU v celej Bratislave. 
Spravovaná sieť má približne 2900 aktívnych portov, kde je reálne pripojených približne 2600 počítačov vrá-
tane študentských. Zároveň zabezpečujú chod cca 1940 počítačov a príslušenstvo k nim v učebniach 
a u zamestnancov na bratislavských pracoviskách. 

V súvislosti s tým sme realizovali zabezpečenie prevádzky siete, optimalizáciu záťaže v sieti, lokalizáciu 
a odstraňovanie porúch, správu sieťových služieb, systémovú údržbu serverov a správu prístupu do siete 
SANET. Konfigurovali sme a overovali nové aktívne prvky a nové služby. Zaviedli sme centrálny systém na 
monitorovanie, riadenie a správu siete NetEU. V dôsledku toho sa nainštaloval nový softvér Cricket, ktorý 
monitoruje zaťaženie na jednotlivých portoch switchov a na jednotlivých uzloch siete. Na monitorovanie pre-
vádzky serverov a služieb v sieti NetEU sa nainštaloval softvér Nagios. 

Vytvorili sme podmienky na využívanie počítačovej siete v študentskom domove Ekonóm nainštalovaním 
vnútorných 100Mb/s rozvodov v priestoroch prízemia, jedálne a bufetu, kde je navyše umiestnené WiFi za-
riadenie na pokrytie jedálne. Vnútorné rozvody a inštaláciu aktívnych prvkov vykonali pracovníci ÚVT nad 
rozsah svojich pracovných povinností. 

V rámci správy sietí získaný adresný ip priestor pre univerzitu (193.87.112.0 – 193.87.127.0) sme prerozdeli-
li a následne prekonfigurovali adresy v príslušných aktívnych prvkoch a serveroch, čo umožnilo pripájanie 
ďalších pracovísk na univerzitnú počítačovú sieť NetEU. Registrovali sme nové internetové domény 
a zabezpečovali sme platnosť jestvujúcich domén v centrálnej celoslovenskej databáze registrátora SK-NIC. 

V minulom roku sa vytvoril nový spoľahlivejší systém na aktualizáciu antivírusového programu NOD 
http://avir.euba.sk, pričom sa upravil skenovací engine NOD32 na serveri ultra-av na podporovanú verziu 
v spolupráci s dodávateľom softvéru firmou ESET. 

Spolupracovali sme s firmou SAS pri zavádzaní novej verzie systému SAS 9.1.3 a SAS Enterprise Guide 4.1 
(inštalácia do učební a užívateľských počítačov v kanceláriách, viacnásobná aplikácia nových licenčných 
kľúčov a podpora školení SAS), zabezpečenie inštalácie do notebookov študentov. 

Činnosť oddelenia správy systémov a sietí zahŕňala okrem uvedeného aj množstvo systémových zásahov 
na pracoviskách školy a v učebniach podľa požiadaviek pracovísk a používateľov. 

Spolupracujeme s CKM na základe zmluvy medzi EU v Bratislave a CKM (mesačné zasielanie počtu a data-
báz vytlačených medzinárodných kariet ITIC a ISIC, zoznamov predaných licenčných známok ITIC a ISIC). 
Zabezpečujeme zasielanie aktuálnych databáz preukazov študentov firme EMCard Žilina, ktorá v rámci 
zmluvy poskytuje dáta Dopravnému podniku Bratislava (identifikačné karty slúžia na zakúpenie si predplat-
ného na mestskú dopravu), Železniciam SR (zľavy z cestovného) a SAD (zľavy z cestovného). 

Inštalovali sme novú výpočtovú techniku na pracoviskách EU v počte 275 ks PC a 150 ks tlačiarní, ako aj 
množstvo ďalšieho príslušenstva. Zabezpečovalo sa to vlastnými, technických a systémových pracovníkov. 

V rámci činností skupiny technického zabezpečenia (4,5 pracovníka) sa vykovali, okrem už spomínaných 
činností, aj ďalšie, ako je pravidelná profylaktická údržba PC v učebniach, opravy na sieťových rozvodoch po 
celej škole, demontovanie a spätná inštalácia PC v rekonštruovaných priestoroch OF a NHF, prenášanie PC 
a tlačiarní v súvislosti s rekonštrukciou, zhodnocovanie vyradenej techniky vymontovaním použiteľných ná-
hradných dielov na servis starších PC, inštalovanie mikrovlnných spojení a anténnych systémov na stre-
chách objektov Archív EU a internát Ekonóm. Pracovníci sa zúčastňovali na príprave podkladov 
a v komisiách pre verejné obstarávanie. 

Pre potreby školení, seminárov a konferencií sa upravovali a reinštalovali počítače. Prostredníctvom pracov-
níkov ÚVT sa udržiavala jestvujúca a inštalovala nová didaktická technika do posluchární vrátane audiovizu-
álnej techniky na Ústave jazykov. 

HOSPODÁRENIE ÚVT 
Ústav výpočtovej techniky zabezpečoval svoju prevádzku a prevádzku výpočtovej techniky na fakultách 
a pracoviskách EU najmä z dotačných prostriedkov. Nové technické vybavenie sa realizovalo z rozvojových 
projektov IT zo zostatku z roku 2005 a z nových projektov z roku 2006, kde sú prostriedky účelovo pridelené. 
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Obstarávanie komodít z oblasti výpočtovej techniky je zverené Ústavu výpočtovej techniky pre všetky brati-
slavské fakulty a pracoviská a riadilo sa podľa internej smernice o verejnom obstarávaní v podmienkach 
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Odborní pracovníci sa zúčastňovali na prácach v komisiách pre verejné 
obstarávanie a pri rokovaniach o dodávkach výpočtovej techniky. 

Oddelenie prevádzkovo-hospodárske zabezpečovalo vypracovanie prieskumov trhu, cenové ponuky a pri-
pravovalo návrhy zmlúv pre potreby verejného obstarávania tovarov a služieb spojených s prevádzkou vý-
počtovej techniky. V spolupráci so sekretariátom ÚVT bolo zrealizovaných 480 objednávok a obstaraní podľa 
zmlúv pre rôzne pracoviská v úhrnnom objeme cca 8,4 mil. Sk. 

ÚVT zabezpečoval v roku 2006 vyraďovanie majetku EU, najmä výpočtovú techniku, kopírovacie stroje, 
televízory a iné predmety HM a DHM. Zabezpečil ekologickú likvidáciu elektronického odpadu vrátane chlad-
ničiek. Zároveň spolupracoval pri príprave podkladov na vyraďovanie prostredníctvom svojich pracovníkov, 
ktorí sú predsedovia vyraďovacích komisií, ako aj pracovníčky, ktorá pripravovala podklady a sústreďovala 
a evidovala majetok na vyradenie v priestoroch ÚVT. 

V rámci hospodárskych činností ÚVT zabezpečoval prolongovanie členského a preukazov študentov s licen-
ciami ISIC a ITIC, pričom za rok 2006 zabezpečil platnosť 3330 preukazov ISIC a 80 preukazov ITIC v cel-
kovej hodnote 615-tis. Sk. 

Príjmy z podnikateľskej činnosti v roku 2006 dosiahli za ÚVT sumu 222 292,- Sk. 

ZÁMERY ROZVOJA ÚVT A HLAVNÉ ÚLOHY NA ROK 2007 

• usporiadanie medzinárodnej konferencie UNINFOS 2007 (na tému univerzitné informačné systémy), 

• usporiadanie odborného seminára BIS´07 – Bezpečnosť informačných systémov 2007, 

• nové aplikácie na riadenie a správu univerzity a fakúlt, najmä podľa zmien v legislatíve a podľa požiada-
viek MŠ SR, ako aj vlastných používateľov, 

• v oblasti informačných technológií pôjde o: 
• dokončenie rekonštrukcie počítačovej siete NetEU na rýchlosť 10Gb/s medzi uzlami siete,  
• pripojenie internátov Starohájska 4 a 8 na optické vedenie a zároveň inštalovanie rozvodov počíta-

čovej siete do izieb študentov, 
• inštalovanie rozvodov počítačovej siete do izieb študentov v internáte Ekonóm na Prístav, 
• prepojenie na optické vedenie Archív EU a RCO, 
• sprístupnenie bezdrôtovej siete WiFiNetEU používateľom notebookov v spoločenských miestnos-

tiach a vo vestibuloch školy v objekte V2 na zabezpečenie vyššej mobility a dostupnosti počítačovej 
siete NetEU, 

• namontovanie dataprojektorov do vybraných posluchární (C1.10, A3.04, A3.12 a A9.12) s možnosťou 
diaľkového ovládania, pripojenia PC alebo notebooku, 

• rozširovanie automatizovaných systémov na použitie bezkontaktných čipových kariet a správu týchto 
systémov, 

• zavedenie ekonomického informačného systému SOFIA 
• príprava dát na konverziu, 
• zavádzanie systému, 
• školenie používateľov, 
• konzultácie a poradenstvo pre používateľov, 

• vyššie nasadenie e-learningového systému skvalitnením inštalácie systému, prípadne zmenou technic-
kého vybavenia, 

• vybudovanie jednej stabilnej videokonferenčnej miestnosti na reprezentačnej úrovni, aby sa mohli konať 
pravidelné videokonferencie na úrovni vedenia univerzity a Ministerstva školstva SR, 

• podať na MŠ SR nové rozvojové projekty tak, aby bola zabezpečená väčšina rozvojových aktivít ÚVT 
z mimorozpočtových prostriedkov EU. 
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ÚSTAV JAZYKOV EU 

RIADENIE A ROZVOJ 
Ústav jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave ako celouniverzitné pedagogické a vedeckovýskumné 
pracovisko si naďalej udržal organizačnú štruktúru od roku 1990. Je riadený rektorom prostredníctvom pro-
rektora pre zahraničné vzťahy. V rámci dvojstupňovej organizačnej štruktúry je na čele ústavu vymenovaný 
riaditeľ, ktorému sú podriadení vedúci katedier. 

VEDENIE 

Riaditeľka DOC. PHDR. DANUŠA LIŠKOVÁ, CSC. 

Zástupkyňa riaditeľky MGR. EVA JANÍČKOVÁ 

Tajomníčka MGR. MÁRIA FARKAŠOVÁ 
 
katedra anglického jazyka vedúca PHDR. ELEONÓRA ZSAPKOVÁ, PHD. 
katedra nemeckého jazyk vedúca PHDR. MILENA HELMOVÁ 
katedra románskych jazykov vedúca PHDR. ĽUBICA PETRÍKOVÁ 
katedra slovanských jazykov vedúca PHDR. KATARÍNA STRELKOVÁ, CSC. 

PREHĽAD PEDAGOGICKÝCH A NEUČITEĽSKÝCH PRACOVNÍKOV ÚJ EU K 31. 12. 2006 

Stav pedagogických pracovníkov bol po 2 rokoch doplnený výberovými konaniami a predstavuje v súčas-
nosti takmer optimálny počet. Nevyhovujúcim sa však ukazuje počet členov katedry anglického jazyka, 
keďže stále stúpa záujem študentov práve o výučbu odborného anglického jazyka. V krúžkoch je priemerne 
25 študentov, čo je vysoký počet na zabezpečenie kvalitnej výučby cudzieho jazyka. 

 TAB. Č. 3.1 
fyzický/prepočítaný stav profesor docent odborný asistent zahraničný lektor spolu 

KAJ - 2/1,5 22/22 – 24/23,5 
KNJ 1/1 2/2 18/18 2/2 23/23 
KRoJ – 2/1,25 11/10,5 – 13/11,75 
KSJ – – 4/4 – 4/4 
pedagogickí pracovníci spolu 1/1 6/4,75 55/54,5 2/2 64/62,25 
neučiteľskí zamestnanci – – – – 6/6 
spolu fyzický stav/prepočítaný stav 70/68,25 

VZDELÁVACIA ČINNOSŤ 
Pedagogická činnosť ústavu je stále jeho prioritou a hlavným poslaním pracoviska. Organizovali a poskyto-
vali sme jazykovú prípravu študentov všetkých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave v troch stupňoch 
štúdia v týchto cudzích jazykoch: angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, ruština a sloven-
čina pre cudzincov. Zavedenie kreditového systému na našej univerzite prispelo k zjednoteniu systému vý-
učby cudzích jazykov na ústave s celoeurópskym systémom výučby podľa ECTS. Ako pozitívum hodnotíme: 
• zvýšenie kvality obsahovej náplne jednotlivých kurzov, 
• zlepšenie organizačnej štruktúry výučby cudzích jazykov, 
• možnosť výberu úrovne jazykového kurzu na základe vstupných vedomostí študenta, 
• vytvorenie špecializovaných kurzov so zameraním na špecializáciu v rámci fakulty, 
• použitie IT pri zapisovaní na 2. cudzí jazyk. 
Medzi negatíva zaraďujeme: 
• nejednotnosť v prijímaní kreditového systému jazykovej výučby na fakultách Ekonomickej univerzity 

v Bratislave, 
• problémy pri tvorbe rozvrhu (kolízie), 
• v prechodnom období nárast administratívy u študijnej referentky a u jednotlivých sekretárok. 
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GRAF Č. 3.1 
Vývoj pomerného zastúpenia jednotlivých cudzích jazykov 

 
PEDAGOGICKÉ POVINNOSTI V LS 2005/2006 A V ZS 2006/2007 

V uplynulom roku pôsobilo v Ústave jazykov 62 interných vysokoškolských učiteľov a 2 zahraniční lektori MŠ SR. 

ODBORNÝ RAST UČITEĽOV 

Až do roku 2006 zápasil Ústav jazykov s pretrvávajúcim problémom s nadobúdaním vysokoškolského vzde-
lania III. stupňa pre svojich pedagógov. Mnohé filozofické a pedagogické fakulty na slovenských univerzitách 
buď stratili akreditáciu na otvorenie doktorandského štúdia, alebo svoje kapacity naplnili internými doktoran-
dmi, v dôsledku čoho mali učitelia nášho ústavu výrazne obmedzené možnosti na ďalšie vzdelávanie. Pri 
riešení situácie sme našli pochopenie vo vedení Fakulty medzinárodných vzťahov EU a z Ústavu jazykov 
boli schválené školiteľky: doc. PhDr. Marta Grossmanová, CSc., doc. PhDr. Danuša Lišková, CSc., a doc. 
Eva Ondrčková, CSc. Prijímacími skúškami prešlo 5 odborných asistentov ústavu. 

GRAF Č. 3.2 

Graf aktuálneho stavu kvalifikácie
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VEDECKOVÝSKUMNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
Napriek tomu, že Ústav jazykov pokladá pedagogickú činnosť za prioritné poslanie, kladie veľký dôraz i na 
rozvoj hlbšieho a prirodzeného záujmu pedagógov o vedu a výskum. Vedeckovýskumná činnosť dostala 
v súčasnosti veľkú podporu MŠ SR, čo je aj dôležitým prvotným motivátorom pre pedagógov. Nie menej 
významnou, ak nie najvýznamnejšou iniciáciou v roku 2006 bolo už spomínané prijatie našich odborných 
asistentov na doktorandské štúdium na Fakulte medzinárodných vzťahov EU. Témy ich prác sú vysoko ak-
tuálne. Týkajú sa medziodborového zamerania a zodpovedajú moderným trendom v pedagogickom procese. 
Sú perspektívne hlavne pre rozšírenie zamerania vedeckovýskumnej činnosti na ústave. Dôsledky tejto sku-
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točnosti sa prejavia v blízkej budúcnosti, keďže práve traja z týchto doktorandov boli už v hodnotenom ob-
dobí riešiteľmi výskumných úloh spolu s ostatnými externými doktorandmi ústavu, ktorí pokračujú v štúdiu od 
roku 2002 (pozri tab. č. 3.2). V roku 2006 síce nevzrástol počet riešených projektov, ale stúpol počet výstu-
pov. Tie boli zatiaľ zamerané na prezentáciu a šírenie výsledkov výskumu na vedeckých seminároch a kon-
ferenciách, pretože projekty sa nachádzali v polovici riešenia skúmanej problematiky alebo pred finálnym 
ukončením v 1. štvrťroku 2007, alebo svoj výskum len začínali 1. rokom riešenia. Napriek tomu považujeme 
počet publikačných výstupov za dostatočný na úspešné ukončenie projektov. Vysoko treba vyzdvihnúť vý-
sledky IG č. 04, ktorého výstupom sa stal Testovací systém on-line na zaradenie študentov na 2. cudzí ja-
zyk. Táto skutočnosť má veľký význam nielen pre študentov a samotný ústav, ale aj pre jednotlivé fakulty. 
Presadením a realizáciou tohto systému sa Ústav jazykov stal priekopníkom pri zavedení kreditového sys-
tému do praxe. Systematický a cieľavedomý dlhodobý výskum riešiteľov nášho pracoviska zaznamenal 
v roku 2006 výrazný úspech a spoločenské ocenenie aj tým, že publikácia autoriek KNJ: Ondrčková, Eva – 
Lišková, Danuša – Pospíšilová, Jana: Slovensko-nemecký ekonomický slovník. Bratislava: SPN, 2005. 848 
s. ISBN 80-10-00049-3, získala tri ceny: 

• Praha február 2006 – Slovník roku 2006 – Cena poroty za slovník vydaný v SR; Bratislava  

• marec 2006 – Cena Ekonomickej univerzity za rok 2005 v kategórii vedecké monografie; Bratislava, 

• jún 2006 – Cena Mateja Bela Literárneho fondu za rok 2005, prémia za dielo v kategórii lexikografických prác. 
V tejto kategórii získal prémiu aj titul Sehnalová, Zlata – Sehnal, Roman (člen KRoJ a externý doktorand): 
Veľký taliansko-slovenský frazeologický slovník. Bratislava: Kniha spoločník, s. r. o., 2005. 778 s. ISBN 80-
88814-43-x. 

EXTERNÍ DOKTORANDI Z ÚSTAVU JAZYKOV EU TAB. Č. 3.2 

Ekonomická univerzita v Bratislave – Fakulta medzinárodných vzťahov 
odborný asistent 

– externý doktorand katedra rok začatia názov témy  
školiteľ 

Terézia Ondrušová, Mgr. Ing. KNJ 2002 Vývoj jazykov v diplomacii a Európskej únii prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc.

Mária Bláhová, PhDr. KAJ 2005 Interkultúrna komunikácia ako dôležitý faktor medzinárodnej ekonomickej
spolupráce prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

Milena Helmová, PhDr. KNJ 2006 Stratégie a taktiky v obchodných rokovaniach v podmienkach globalizácie 
 doc. PhDr. Eva Ondrčková, CSc.

Ľubica Hulajová, Mgr. KAJ 2006 Aspekty interkultúrnej komunikácie v globálnej spoločnosti 
 doc. PhDr. Eva Ondrčková, CSc.

Eva Janíčková, Mgr. KNJ 2006 Vplyv interkulturality na vzťahy medzi svetovými hospodárskymi centrami  
 doc. PhDr. Danuša Lišková, CSc.

Ildikó Némethová, PhDr. KAJ 2006 Kultúrne a komunikačné aspekty medzinárodných obchodných rokovaní  
 doc. PhDr. Danuša Lišková, CSc.

Tiziano Vita, Mgr. KRoJ 2006 Sociálno-ekonomické aspekty migrácie v Taliansku 
 prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave – Filozofická fakulta 

Elena Smoleňová, Mgr. KRoJ 2003 Obsah a rozsah termínu v ekonómii (porovnanie taliančiny so slovenčinou)
 doc. PhDr. František Hruška, CSc.

Zoltán Bodnár, Mgr. KNJ 2004 Výučba nemeckého odborného jazyka pomocou e-learningu a jeho vplyv
na čítanie a hovorenie doc. PhDr. Eva Szeherová, PhD.

Jana Paľková, Mgr. KRoJ 2004 Rétorika obdobia prechodu k demokracii v Španielsku – 1975/76 
 doc. PhDr. Jana Lenghardtová, CSc.

Iveta Rizeková, PhDr. KRoJ 2005 Štýl profesionálnej komunikácie ekonómov v (spontánnej) ústnej a (pripra-
venej) písomnej podobe doc. PhDr. Oľga Orgoňová, PhD.

Stanislava Tomovčíková, Mgr. KSJ 2005 
Analýza ekonomických textov s dôrazom na štylistické a syntaktické osobi-
tosti hospodárskej korešpondencie v drevárskom priemysle 
 prof. PhDr. Ján Svetlík, CSc. (†)

Irina Dulebová, Mgr. KSJ 2006 Kultúra v transformačných procesoch strednej a východnej Európy: jazyk
politiky a politická kultúra doc. PhDr. Ľubor Matejko, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave – Pedagogická fakulta 

Eva Tallová, PhDr. KRoJ 2006 Aktivizujúce metódy vo vyučovacom procese 
 doc. PhDr. Emília Fulková, CSc.

Trnavská univerzita v Trnave – Pedagogická fakulta 

Ingrid Kunovská, Mgr. KNJ 2005 Úloha médií vo vyučovaní reálií (s orientáciou na nemecký jazyk) 
 doc. PaedDr. Hana Borsuková, CSc.

Eva Stradiotová, PaedDr. KAJ 2005 Využitie médií vo vyučovaní cudzích jazykov 
 prof. PhDr. Richard Repka, CSc.

Karlova univerzita v Prahe – Filozofická fakulta 

Roman Sehnal, Mgr. KRoJ 2005 Augmentatívno-deminutívny spôsob tvorenia slov v taliančine 
 Mgr. Pavel Štichauer, PhD.
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PREHĽAD VEDECKOVÝSKUMNÝCH ÚLOH VEDENÝCH NA ÚSTAVE JAZYKOV V ROKU 2006 TAB. Č. 3.3 
druh projektu/číslo názov projektu vedúci riešiteľ členovia riešiteľského tímu 

KEGA 3/3078/05 
2005 – 2007 

Web based Training pre obchodnú 
angličtinu a nemčinu 

doc. PhDr. Danuša
Lišková, CSc. 

Mgr. Zoltán Bodnár ext. doktorand
Ing. Mgr. Terézia Ondrušová ext. doktorandka
PhDr. Jana Pospíšilová 
PhDr. Oľga Vereská 
PhDr. Ildikó Némethová ext. doktorandka

KEGA 3/3215/05 
2005 – 2007 

Príspevok k internacionalizácii vzdelá-
vania na VŠ ekonomického zamerania 
(Obchodné rokovania v NJ a AJ) 

doc. PhDr. Eva 
Ondrčková, CSc. 

doc. PhDr. Marta Grossmanová, CSc. 
doc. PhDr. Danuša Lišková, CSc. 

IG 106004/05 
200 – 2007 

Systém testovania vedomostných 
úrovní AJ a NJ všeobecného 
a odborného ekonomického jazyka 
pre 1. stupeň štúdia na EU 
v Bratislave v rámci kreditového 
systému 

Mgr. Katarína 
Seresová, PhD. 

PhDr. Milena Helmová ext. doktorandka
Mgr. Eva Janíčková ext. doktorandka
PhDr. Viera Bocková, PhD. 
PhDr. Tatiana Hrivíková, PhD. 
PaedDr. Eva Stradiotová ext. doktorandka

IG 106005/05 
2005 – 2007 

Zefektívnenie vnímania anglického 
ekonomického textu pri akademickom 
počúvaní 

PhDr. Eleonóra 
Zsapková, PhD. 

PhDr. Hana Pašková 
PaedDr. Eva Stradiotová ext. doktorandka
Mgr. Lucia Hlubeňová 
Ing. Miloš Tumpach FHI 

Leonardo da Vinci 
PL/04/B/F/LA-174457 

2004 – 2007 

Standardisation of Teaching Methods 
of Less Popular European Languages

PhDr. Ildikó 
Némethová 
ext. doktorandka 

doc. PhDr. Danuša Lišková, CSc. 
doc. PhDr. Eva Ondrčková, CSc. 

Leonardo da Vinci 
PT/04/B/F/LA-159070 

2004 – 2007 
Language Facilitator PhDr. Tatiana 

Hrivíková, PhD. PhDr. Viera Bocková, PhD. 

Leonardo da Vinci 
SK/05/B/P/LA-177427 

2005 – 2007 

Transparency in the Acquired Langu-
age Competences 

PhDr. Helena 
Šajgalíková, PhD. 

doc. PhDr. Daniela Breveníková, CSc. 
PhDr. Eleonóra Zsapková, PhD. 
PhDr. Hana Pašková 
Mgr. Ingrid Kunovská ext. doktorandka
PhDr. Mária Mrázová 

PREHĽAD VEDECKOVÝSKUMNÝCH ÚLOH VEDENÝCH NA INEJ FAKULTE A PRACOVISKU UNIVERZITY V ROKU 2006 
 TAB. Č. 3.4 

druh projektu/číslo názov projektu vedúci riešiteľ 
z iného pracoviska riešiteľ z ÚJ EU 

VEGA 1/1230/04 
2004 –2006 

Transformácia zmeny interpodnikových vzťahov 
v oblasti nákupu 

OF – prof. Ing. 
Jaroslav Kita, PhD. doc. PhDr. Marta Grossmanová, CSc.

VEGA 1/2639/05 
2005 – 2007 

Rozvoj podmienok na inovácie marketingových 
a obchodných činností podnikov po vstupe SR 
do EÚ 

OF – doc. Ing. 
Miroslav Mariaš, CSc. Mgr. Tatiana Laskovičová 

VEGA 1/0487/03 
2003 – 2006 

Slobodné povolania ako nositeľ hospodárskej 
zmeny 

FPM – doc. Ing. Alžbeta 
Foltínová, CSc. 

PhDr. Mária Bláhová 
 ext. doktorandka

VEGA 1/1251/04 
2004 – 2006 

Integrácia do EÚ a jej dôsledky – rozvoj podni-
kania ako nevyhnutná súčasť zvýšenia životnej 
úrovne v regiónoch 

FPM – doc. Ing. 
Elena Šúbertová, CSc. doc. PhDr. Zuzana Ondrejová, CSc. 

IG mladých 
2319202/05 
2005 – 2006 

Analýza európskych integračných procesov a 
ich pôsobenie vo vybraných politikách ES a EÚ

FMV – Ing. 
Jana Hošková 

Mgr. Ing. Terézia Ondrušová 
 ext. doktorandka

6. RP EURODITE 
č. 112 006187 
2005 – 2010 

Regional Trajectories to the Knowledge Economy NHF – prof. Ing. 
Milan Buček, DrSc. PhDr. Eva Vehnerová, PhD. 

Council of Europe 
Project B2 – LEA 

2004 – 2007 
Language Educator Awareness ECML – Graz 

Mercedes Bernaus PhDr. Viera Bocková, PhD. 

63827-IC-4-2001-1-
SK-ERASMUS-

PROGUC-1 
2003 – 2006 

Comunicación Intercultural en las Relaciones 
Económicas Internacionales 

ÚMP – doc. PhDr. Jana
Lenghardtová, CSc. 

Mgr. Jana Paľková 
 ext. doktorandka
PhDr. Maroš Puchovský 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
Publikačnú činnosť Ústavu jazykov za rok 2006 možno hodnotiť ako veľmi dobrú. Štruktúra publikovaných 
výstupov odzrkadľuje na jednej strane publikácie potrebné na výučbu a časť výstupov z účasti na konferen-
ciách tých učiteľov, ktorí nie sú zapojení do vedeckovýskumných úloh. Ďalšie prezentácie na konferenciách 
sú výsledkom aktivít z doktorandských prác a z práce v rôznych profesijných združeniach a inštitútoch. Via-
cerí pedagógovia si účasť na seminároch a konferenciách uhrádzajú aj z vlastných prostriedkov. Na druhej 
strane je pomerne vysoký počet výstupov z riešených úloh vedeckovýskumnej činnosti, ale aj túto oblasť 
limituje výška pridelených bežných výdavkov na riešenie celkových úloh daného projektu. 
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Graf publikovaných prác a výstupov ÚJ v roku 2006

Doktorandské 
štúdium
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GRAF Č. 3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ŠTRUKTÚRA PUBLIKOVANÝCH PRÁC A VÝSTUPOV  TAB. Č. 3.5 
 

a) Knižné publikácie počet/AH 
Vedecké a umelecké monografie – v zahraničných vydavateľstvách  

 – v domácich vydavateľstvách  
Odborné knižné publikácie – v zahraničných vydavateľstvách  
 – v domácich vydavateľstvách  
Kapitoly vo vedeckých a umeleckých monografiách – zahraničných  

 – domácich  
Kapitoly v odborných knižných publikáciách – zahraničných  

 – domácich  
Vysokoškolské učebnice knižné – v zahraničných vydavateľstvách  

 – v domácich vydavateľstvách  
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach – zahraničných  

 – domácich  
Učebné texty (skriptá – prednášky, cvičenia) 5 
Kapitoly v učebných textoch  
Stredoškolské učebnice  
b) Vedecké práce publikované v recenzovaných vedeckých časopisoch a vedeckých zborníkoch (nekonferenčných) 
Karentované (Current Contents) časopisy zahraničné  
Karentované (Current Contents) časopisy domáce  
Nekarentované časopisy zahraničné  
Nekarentované časopisy domáce  
Recenzie vo vedeckých časopisoch nekarentovaných  
Vedecké zborníky nekonferenčné 1 
c) Odborné práce publikované v recenzovaných odborných časopisoch  
 – v zahraničných  
 – v domácich  
Recenzie v odborných časopisoch  
d) Odborné práce publikované v odborných časopisoch  
 – v zahraničných 1 
 – v domácich  
Recenzie v odborných časopisoch  
e) Vedecké práce publikované v zborníkoch (z konferencií)  
V medzinárodných – recenzovaných zborníkoch 6 
 – ostatných zborníkoch 7 
V domácich – recenzovaných zborníkoch 11 
 – ostatných zborníkoch 1 
f) Prezentácia na vedeckých (umeleckých)  sympóziách, kongresoch a pod.  
Medzinárodných – vyžiadané prednášky  
 – prijaté prednášky  
 – postre  
Domácich – vyžiadané prednášky  
 – prijaté prednášky  
 – postre  
g) Správy o vedeckovýskumnej činnosti  
IGP EU 2 
IGP mladých  
VEGA  
KEGA 2 
MVTS bilaterálne SR-ČR  
Úlohy riešené podľa HZ  
Výskumné štúdie  
h) Ostatné  
Redakčné a zostavovateľské práce 2 
Heslá v domácich encyklopédiách 2 
Ostatné odborné práce 7 
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MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 

Každá činnosť Ústavu jazykov je už implicitne súčasťou medzinárodnej spolupráce. V pedagogickej činnosti 
sa podieľa na profile absolventa EU tým, že pedagogický proces a tvorba učebných materiálov sa zacieľujú 
na vyššiu kvalitu vzdelávania v cudzích jazykoch, a to na zvládnutie nielen základných komunikatívnych 
situácií v odbornom jazyku, ale i na zvládnutie produktívnych, receptívnych a interkultúrnych kompetentností. 
Vedeckovýskumná činnosť je okrem didaktiky cudzích jazykov zameraná hlavne na aplikovanú lingvistiku 
a v ostatnom období čoraz častejšie smeruje k bádaniu medziodborového charakteru. Výstup na zahraničnej 
konferencii alebo participácia na projektoch podporovaných Európskou úniou je súčasťou medzinárodnej 
spolupráce. Túto škálu dotvárajú aj aktivity pedagógov, ktorých cieľom nie je veda a výskum, ale sú napĺňa-
ním primárneho pedagogického poslania – výchova a vzdelanie mladej generácie: 

• Zmluva o partnerskej spolupráci Ekonomickej univerzity v Bratislave so Štátnym inštitútom ruského 
jazyka A. S. Puškina v Moskve – kurz RJ v Moskve pre 48 študentov. 

• Aktion ÖSTERREICH-SLOWAKEI č. 52s06, Die Fremdsprachen im neuen Europa II – kurz SJ pre mierne 
pokročilých pre 15 rakúskych študentov a  kurzy odborného NJ pre 30 slovenských študentov EU. 

• Oprávnenie vykonávať skúšky na certifikáty – Prüfung Wirtschaftsdeutsch International-PWD, Deutsch 
als Fremdsprache-Test DaF, Certificat de français professionnel, Diplôme de français des affaires 1 
a Diplôme de français des affaires 2. Spolu 34 certifikátov. 

• Inštitút pre akreditáciu jazykovej výučby na univerzitách v strednej Európe UNIcert®LUCE – poskytova-
nie konzultácií vysokoškolským pracoviskám na Slovensku aj v zahraničí s možnosťou akreditovať svoje 
jazykové programy, realizácia medzinárodného seminára Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách 
v Európe, 9. jún 2006, vytvorenie siete riešiteľských pracovísk a tým aj podpora získania výskumného 
projektu Leonardo da Vinci Transparentnosť v nadobudnutých jazykových kompetentnostiach (TALC – 
SK/05/B/F/LA-177427). 

SPOLUPRÁCA S PRAXOU, PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ 

SPOLUPRÁCA S PRAXOU 

Medzinárodné kontakty, riešenie mobilitných a iných projektov, členstvo v profesijných inštitútoch a združe-
niach sú priestorom na obojstrannú spoluprácu v reálnych činnostiach. V kurzoch Die Fremdsprachen im 
neuen Europa II sa okrem rakúskych odborníkov úspešne etablovali aj Ing. Ľ. Pavelka (OF) a Mgr. B. Mattoš 
(FMV). Prostredníctvom UNIcert®LUCE si FiF UK, TU A. Dubčeka v Trenčíne, SPU v Nitre, Bratislavská 
vysoká škola práva, Univerzita obrany v Brne akreditovali ďalšie programy jazykovej výučby. Spojením 
s praxou je účasť pedagógov v maturitných a  štátnicových komisiách, v komisiách na výber štipendistov na 
štúdium v zahraničí. Ďalej je to práca v redakčných radách, zabezpečovanie odbornej praxe na Slovensku 
pre zahraničných študentov, tvorba oponentských posudkov diplomových a dizertačných prác, recenzií pre 
vydavateľstvá a hodnotení KEGA projektov pre MŠ SR. Spojenie s praxou poskytol projekt ESF JPD NUTS 
II Cieľ 2 a 3, č.13120120125, Internacionalizácia vzdelávania ekonómov a manažérov, v ktorom je zapoje-
ných 20 pedagógov s realizáciou skupinových tréningov a komplexom individuálnych konzultácií na zvýšenie 
úrovne jazykovej pripravenosti učiteľov Ekonomickej univerzity. 

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ 

Podnikateľská činnosť Ústavu jazykov a UNIcert®LUCE predstavovala organizáciu jazykových kurzov na 
zvyšovanie si jazykovej kompetentnosti frekventantov z praxe a tých, ktorí sa na ňu pripravujú, čím mohla 
zabezpečiť finančné prostriedky na bežné výdavky  a účasť pedagógov na niektorých konferenciách. 
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ZÁMERY ROZVOJA ÚJ NA ROK 2007 

V PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI 

• vypracovať a uviesť do praxe samohodnotiace testy pre 1. cudzí jazyk, 

• aktualizovať študijné materiály v rámci kreditového systému, 

• prehlbovať spoluprácu s odbornými katedrami EU na terminológii ekonomických vied, 

• pokračovať v individuálnom štúdiu nových metód a foriem vyučovania cudzích jazykov, ich vzájomného 
porovnávania, hodnotenia a využívania v pedagogickej praxi, 

• iniciovať podania žiadostí pedagógov o granty na zahraničné študijné pobyty, 

• zabezpečiť prijatie zahraničného lektora, rodeného Angličana, čím by ešte vzrástla odbornosť výučby AJ 
hlavne na Fakulte medzinárodných vzťahov. 

VO VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI A PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI 

• pokračovať v aproximácii spôsobov hodnotenia a testovania študijných výsledkov a ich aplikácie vo 
vlastnej pedagogickej práci, 

• intenzívne pracovať na podaní nových projektov so začiatkom v roku 2008, 

• prezentovať výsledky výskumu vo vedeckom časopise Ekonomické rozhľady, 

• podporovať vydávanie odborných knižných publikácií v domácich vydavateľstvách, 

• zabezpečiť odborný rast pedagógov formou doktorandského štúdia a habilitácií. 
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CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA EU 

POSLANIE A PÔSOBNOSŤ 
Centrum ďalšieho vzdelávania EU je celouniverzitným, vzdelávacím, výskumným, znaleckým, expertným, 
informačným, konzultačným a poradenským pracoviskom. Jeho poslaním je uskutočňovať ďalšie (celoživot-
né) vzdelávanie v podnikateľsko-manažérskych a ekonomických odboroch. 

RIADENIE A ROZVOJ 
Poverená vedením JARMILA JENDEKOVÁ 
 
Organizačnú štruktúru CĎV EU počas roka 2006 tvorili 4 útvary: 
 
Útvar riaditeľa 

vzdelávací inštitút vedúca  JARMILA JENDEKOVÁ 

inštitút ekonomického znalectva a expertíz  vedúci PROF. ING. ŠTEFAN MAJTÁN, CSC. 

ekonomicko-prevádzkový útvar vedúca ING. HANA ŠKOLKAYOVÁ 
 
Organizačná štruktúra zamestnancov CĎV k  31. 12. 2006: 14 manažérov, 1 zamestnanec veda a výskum, 5 
zamestnancov kategórie THP a 7 zamestnancov kategórie R. Celkový stav k 31. 12. 2006 bol 27 zamest-
nancov. 

Pohyb zamestnancov CĎV v roku 2006: boli prijatí 4 zamestnanci, pracovný pomer ukončili 3 zamestnanci. 

Zamestnanci CĎV pri plnení svojich úloh vychádzali z riadiacich dokumentov: Organizačný poriadok, Vízia 
a poslanie centra, Stratégia centra do roku 2007, Zásady kultúry práce v CĎV a Plán práce na rok 2006. 
Počas roka 2006 sa uskutočnilo 7 porád vedenia, na ktorých bolo prijatých spolu 43 nových úloh. Operatívne 
porady a porady so všetkými zamestnancami sa konali podľa potreby. 

V roku 2006 sa uskutočnilo 7 vzdelávacích seminárov zamestnancov CĎV v súlade s harmonogramom 
vzdelávacích seminárov na rok 2006. 

AKTIVITY A VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH ÚTVAROV A INŠTITÚTOV CĎV 

ÚTVAR RIADITEĽA 

ÚSEK ZAHRANIČNÝCH VZDELÁVACÍCH, JAZYKOVÝCH A PROJEKTOVÝCH AKTIVÍT 

V roku 2006 CĎV udržiavalo kontakty a vyvíjalo aktivity v týchto medzinárodných programoch: 
• EWNE – East-West Network Europe – CĎV je členom tejto medzinárodnej organizácie od roku 2004. Ide 

o spoluprácu krajín Európskej únie s krajinami, ktoré sa uchádzajú o vstup do EÚ s ostatnými krajinami 
v rámci Európy. 

• EULLearN – European University Lifelong Learning Network – táto medzinárodná sieť má za úlohu pod-
porovať výmenu skúseností, šíriť dobré praktiky, deliť sa o problémy, myšlienky a nápady v oblasti celo-
životného vzdelávania. 
• V období medzi 23. 04. – 26. 05. 2006 sa Ema Kurajdová zúčastnila na zasadnutí EULLearN, ktoré 

sa konalo v tureckej Antalyi. 
• Počas zasadnutia sa prerokovali aj ďalšie možnosti spolupráce v oblasti ďalšieho vzdelávania, ako 

aj vydanie Managers Handbook pozostávajúcej z vyše 120 prípadových štúdií z oblasti celoživotné-
ho vzdelávania, ktorá bola publikovaná v roku 2006. CĎV EU je v publikácii zastúpené štúdiou 
o histórii a súčasnom stave vzdelávania v nemecko-slovenskom programe MBA, ktorej autorom je 
prof. Ing. Ján Porvazník, CSc., spoluautorkami: Mgr. Paula Jojárt, M. A. a Mgr. art. Ema Kurajdová, 
PhD. Štúdia je prístupná aj on-line na www.eullearn.net. 

• CĎV pokračuje v spolupráci aj v nasledujúcom programovom období, v rokoch 2007 – 2010. 
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• Projekt Tempus – k 15. 02. 2006 bol podaný projekt Tempus zameraný na Ruskú federáciu, projekt však 
nebol schválený. 

• E-leader konferecia v spolupráci s Americkou asociáciou čínskych profesorov – konferencia sa konala 
v júni 2006, hlavnými organizátormi boli WASA management, CĎV bolo spoluorganizátorom. 

 

Organizácia Young Managers Programme pre oceliarsku spoločnosť Arcelor v spolupráci s ESCP-EAP v Pa-
ríži a Arcelor University v Luxembursku. Centrum ďalšieho vzdelávania nadviazalo tento rok spoluprácu 
s ESCP-EAP v Paríži a jej partnerskou univerzitou Arcelor University v Luxembursku. CĎV organizovalo 2 
behy Young Managers Programme určenej manažérom spoločnosti Arcelor. Prvý beh (YMP 7) prebiehal 
v období 27. 02. – 03. 03. 2006 a zúčastnilo sa na ňom 30 manažérov z 9 krajín. Druhý beh (YMP 9) sa 
uskutočnil v období 16. – 20. 10. 2006 a participovalo na ňom 29 manažérov z viacerých krajín. Prednášali 
profesori z parížskej a berlínskej ESCP-EAP, ako aj prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD., z Ekonomickej uni-
verzity, ktorá vystúpila s prednáškou Doing Business in Slovakia. 
 

Projekt Manažérske kompetencie v podmienkach Európskej únie, ITMS 13120110062 
• projekt Európskeho sociálneho fondu. V roku 2005 bol Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

schválený projekt Manažérske kompetencie v podmienkach Európskej únie, ITMS 13120110062 
s rozpočtom 1 425 750,- Sk. Projekt pokračoval v roku 2006, pričom sa realizovali 4 kurzy (2-krát večer-
ný a 2-krát víkendový) so 120 účastníkmi. Vypracovali sa 3 žiadosti o platbu a podali sa 4 monitorovacie 
správy. Bola refundovaná 1 žiadosť o platbu v decembri 2006. 

• Slovensko-nemecké štúdium MBA 
• V rámci štúdia MBA prebiehal 9. ročník. Štúdium ukončilo v júni 2006 8 študentov s osvedčením euro-

manažér. V septembri 2006 bolo akceptovaných 16 prihlášok na štúdium, pričom do 10. behu štúdia na-
stúpilo 8 študentov z 10 prijatých. 

JAZYKOVÉ KURZY 

V roku 2006 sa zúčastnilo na jazykových kurzoch realizovaných Centrom ďalšieho vzdelávania celkovo 165 
ľudí. Z toho: 
• Business English – 33 frekventantov (3 kurzy). 
• Easy English – 113 frekventantov (10 kurzov + 2 pokračujúce z roku 2005). 
• Bankovníctvo v angličtine – 14 frekventantov (2 kurzy). 
• Nemecký jazyk pre začiatočníkov – 5 frekventantov (1 kurz). 
• Výučba anglického jazyka v IOS Slovakia – 1 kurz individuálny. 
• CĎV EU podpísalo 2 zmluvy o výučbe anglického jazyka, a to s ČSOB leasing (3 skupiny) a s Dánskou 

kráľovskou ambasádou (2 skupiny). V súčasnosti sa realizuje individuálna aj skupinová výučba v týchto 
inštitúciách. 

• Prebiehala aj individuálna výučba nemeckého jazyka pre Zberné suroviny, a. s. 

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
• CĎV začalo v roku 2006 riešiť 3-ročný grantový projekt KEGA MŠ SR, 
• účasť pracovníkov vedy a výskumu na domácich aj zahraničných konferenciách a odborných seminároch, 
• publikačná činnosť prof. Porvazníka a Ing. Mosnej, 
• organizácia vedeckej konferencie Manažment 2006 – Príprava ľudí na manažérsku kompetentnosť – 

v rámci VIII. ročníka Dní otvorených dverí v CĎV EU (25. – 26. 05. 2006). 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
• Prof. Ing. Ján Porvazník, CSc., publikoval celkovo 6 príspevkov na domácich konferenciách, 3 príspevky 

na zahraničných vedeckých konferenciách (v ČR), 3 články v odborných časopisoch. Okrem toho bolo 
v roku 2006 celkovo 17 ohlasov a citácií na jeho publikačnú činnosť. 

• Ing. Jaroslava Mosná – 1 príspevok uverejnený v zborníku z domácej konferencie, 1 odborný článok (+ 1 
článok odovzdaný na uverejnenie do on-line odborného časopisu). 

• CĎV zostavilo a vydalo odbornú publikáciu (288 strán) – recenzovaný Zborník referátov a príspevkov – 
Dni otvorených dverí 2006. 
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DOMÁCE PROJEKTY 

Jedna úloha KEGA MŠ SR v celkovej dotácii 88 000,- Sk, a to: Spoločenská zodpovednosť firiem (Corporate 
Social Responsibility). 

CĎV EU v súčasnosti rieši 3-ročný projekt KEGA MŠ SR so začiatkom riešenia v roku 2006. Vedúci projektu 
KEGA: prof. Porvazník, spoluriešiteľka: Ing. Mosná 

Projekt spadá pod tematickú oblasť Obsahová integrácia a diverzifikácia vysokoškolského štúdia. Projekt je 
riešený v spolupráci s Fakultou sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka a Fakul-
tou podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Hlavným cieľom projektu je preskúmať 
teoretické koncepcie spoločenskej zodpovednosti firiem v podmienkach globalizovaného sveta, urobiť prie-
skum predpokladov uplatňovania princípov spoločenskej zodpovednosti firiem v podmienkach slovenských 
podnikov a na základe toho zovšeobecniť získané výsledky vo forme publikácie, ktorá bude slúžiť ako zá-
kladná literatúra pri výučbe predmetu manažment a strategický manažment, prípadne ďalších manažérskych 
disciplín. 

V rámci Dní otvorených dverí 2006 v CĎV sa v dňoch 25. – 26. mája 2006 organizovala vedecká konferen-
cia Manažment 2006 – Príprava ľudí na manažérsku kompetentnosť s 24 účastníkmi. 

ÚSEK STYKU S VEREJNOSŤOU 

INTERNÁ PROPAGÁCIA 

Aktualizácia násteniek a exteriérovej informačnej tabule, kronika CĎV a fotografická dokumentácia udalostí 
v CĎV, zabezpečenie nového propagačného materiálu, propagácia relaxačných priestorov v Centre. Aktuál-
na výzdoba na významné sviatky SR. 

PROPAGÁCIA NA INTERNETE 

Aktualizácia a inovácia www stránky CĎV EU, aktualizácia aktivít na www.education.sk, posielanie informácií 
o vzdelávacích aktivitách cez e-maily. Propagácia aktivít CĎV EU na webovej stránke Ekonomickej univerzi-
ty. Rozšírenie zmluvy o spolupráci na rok 2006 s firmou TECHPROM, s. r. o., ktorá zabezpečuje propagáciu 
na www.education.sk. Spolupráca na webovej stránke Profesor.sk. 

EXTERNÁ PROPAGÁCIA 

• spolupráca s redaktormi –  bezplatne uverejnené odborné články o aktivitách CĎV EU, 

• spolupráca s inzertnými oddeleniami médií, 

• spolupráca s odd. OSV na EU a s NHF EU, 

• spolupráca s FUN rádiom a rádiom VIVA, 

• zhotovenie propagačných letákov na vybrané aktivity CĎV EU, 

• spolupráca so spoločnosťou  TNS AISA Slovakia s. r. o., 

• účasť na Salóne ďalšieho vzdelávania a propagácia CĎV EU v Zborníku, 

• účasť na veľtrhu pomaturitného vzdelávania – Akadémia 2006. 

PROPAGÁCIA A FOTODOKUMENTÁCIA PROJEKTOV SPOLUFINANCOVANÝCH EURÓPSKYM SOCIÁLNYM FONDOM: 

• Manažérske kompetencie v podmienkach Európskej únie, 

• Právo a ekonómia v podmienkach Európskej únie. 

V rámci platenej propagácie projektov sme informovali aj o ďalších aktivitách CĎV EU. 

Spolupráca pri organizovaní dvoch vzdelávacích programov Young Managers Programme s ARCELOR 
University z Luxemburgu a ESCP-EAP z Paríža. 
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REALIZÁCIA A PROPAGÁCIA VIII. ROČNÍKA DNÍ OTVORENÝCH DVERÍ 2006: 

• Zabezpečenie mediálnych partnerov, www. education (TECHPROM, s. r. o.), DATAMAX a partnerov 
DOD 2006 NHF EU a TNS AISA Slovakia, s. r. o., 

• Realizácia odborného seminára Marketingový výskum v praxi v spolupráci s firmou TNS AISA Slovakia, 
s. r. o., v rámci DOD 2006, 

• Zabezpečenie sponzorstva na občerstvenie aktivít v DOD 2006. 

PROPAGÁCIA MBA 

• Plošná inzercia: v týždenníku TREND, v denníku SME, v odbornom časopise Eurobiznis a v mesačníku 
GOLDMAN. 

• V odborných časopisoch a denníku Hospodárske noviny boli bezplatne uverejnené aj články o štúdiu MBA. 

• Propagácia štúdia MBA na URL etrend.sk (Internet – webová stránka – reklamný banner) 

• Rádiá oznamy: FUN rádio,  rádio VIVA. 

VZDELÁVACÍ INŠTITÚT 

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIÁ A KURZY 

• Ekonómia pre každého – marketing, manažment, ekonomika 
dvojsemestrálne večerné štúdium 

• v júni záverečné kolokvium pre 21 absolventov, 

• v októbri začiatok výučby pre 20  záujemcov. 
 
• Školenia na Informačné systémy Štátnej pokladnice 

v termíne január – december 2006 absolvovalo školenie 524 zamestnancov verejnej a štátnej správy.   
 
• Akruálne účtovníctvo 

v termíne september – december 2006 absolvovalo školenie 650 frekventantov. 
 

• Prípravné kurzy na vykonanie prijímacej skúšky na EU 
v piatich ponúkaných formách absolvovalo 631 študentov. 

 
• Univerzita tretieho veku – odbor ekonomika 

• v máji záverečné skúšky – 18 absolventov, 

• v októbri otvorený nový ročník – 12 účastníkov. 
 
• Angličtina pre seniorov 

• ukončené 2 kurzy pre začiatočníkov (február a apríl) – 20 absolventov, 
• otvorený 1 kurz pre začiatočníkov (október) – 13 účastníkov. 

 
V Dňoch otvorených dverí 2006 inštitút organizoval konferenciu Rozvoj ďalšieho vzdelávania v podmienkach 
VŠ a skúsenosti s využívaním finančných zdrojov podporných fondov pre 30 účastníkov. 

PRÁVO A EKONÓMIA V PODMIENKACH EÚ 

Projekt Európskeho sociálneho fondu. V roku 2005 bol Ministerstvom školstva SR schválený projekt Právo 
a ekonómia v podmienkach Európskej únie, kód ITMS 13120120131 s rozpočtom 1 516 120,- Sk. V roku 
2006 sa realizovala samotná výučba pilotného vzdelávacieho programu, ktorý prebiehal vo forme večernej 
a víkendovej, spolu pre 50 frekventantov. Dňa 08. 70. 2006 sa uskutočnilo záverečné kolokvium víkendovej 
formy štúdia a záverečné kolokvium frekventantov večernej formy štúdia je naplánované na február 2007. 
Vypracovali sme 2 žiadosti o platbu a podali 4 monitorovacie správy. Dňa 30. 11. 2006 bola vykonaná kon-
trolná monitorovacia návšteva, hodnotenie bolo výborné. 
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PROGRESÍVNE FORMY DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA V OBLASTI EKONÓMIE PRE NEEKONÓMOV S VYUŽÍVANÍM               
E-LEARNINGU 

Projekt Európskeho sociálneho fondu. V roku 2005 bol Ministerstvom školstva SR schválený projekt Progre-
sívne formy dištančného vzdelávania v oblasti ekonómie pre neekonómov s využívaním e-learningu, ITMS 
13120120107 s rozpočtom 1 857 550,- Sk. Projekt pokračoval v roku 2006 a ukončený bol 31. 12. 2006. Na 
e-learningové štúdium bolo prijatých 60 frekventantov. Frekventanti si mohli vybrať z 12 študijných modulov, 
pričom na získanie certifikátu bolo potrebné absolvovať minimálne 5 modulov. Študijné moduly po vypraco-
vaní autormi boli preklopené do e-learningovej podoby a sprístupnené na vopred vytvorenej webovej stránke 
o e-learningu. Vypracovali sme 4 žiadosti o platbu a podalo sa 8 monitorovacích správ. V decembri 2006 
bola refundovaná 1. žiadosť o platbu. 

FIREMNÉ VZDELÁVANIE 

• Počítačová gramotnosť a získanie európskeho počítačového certifikátu  
• v termíne január – júl 2006 absolvovalo školenie 350 zamestnancov firmy Cargo, s. r. o. 

• Certifikovaný seminár Obchodné podnikanie  
• objednávateľ AMWAY Slovensko, s. r. o., – 28 účastníkov. 

INŠTITÚT EKONOMICKÉHO ZNALECTVA A EXPERTÍZ 

ZNALECKÁ ČINNOSŤ 

• počas roka 2006 bolo vypracovaných 11 znaleckých posudkov, 

• v rámci DOD 2006 bol zorganizovaný odborný seminár – Problémy ohodnocovania majetku podnikov 
pre 33 záujemcov. 

VZDELÁVACIA ČINNOSŤ 

• 4-semestrálne štúdium Ohodnocovanie majetku podnikov sa začalo 06. 09. 2006 s počtom 23 frekventantov, 

• zrealizovali sa 4 vzdelávacie aktivity: 
• Odborné minimum pre znalcov (24. 02. – 27. 03. 2006) 34 účastníkov 
• Odborné minimum pre tlmočníkov a prekladateľov (05. 05. – 19. 06. 2006) 34 účastníkov 
• Odborné minimum pre znalcov (06. 10. – 06. 11. 2006) 38 účastníkov 
• Odborné minimum pre tlmočníkov a prekladateľov (01. 12. – 18. 12. 2006) 34 účastníkov 

EKONOMICKO-PREVÁDZKOVÝ ÚTVAR 
Ekonomicko-prevádzkový útvar vytváral v roku 2006 podmienky na rozvinutie všetkých aktivít Centra. Za-
bezpečoval funkčnosť didaktickej, komunikačnej a výpočtovej techniky v učebniach, prevádzkoval bufet na 
Palisádach, zabezpečoval ubytovanie v apartmáne na Palisádach, bezporuchový chod relaxačného stredi-
ska a tenisového kurtu. Dohliadal na poriadok a čistotu na chodbách, v učebniach, kanceláriách, relaxačnom 
stredisku, apartmáne a udržiavanie čistoty a zelene na dvore. Zabezpečoval nepretržitú ochranu celej budo-
vy a udržiaval prevádzku a funkčnosť motorových vozidiel Centra. 

Ekonomicko-prevádzkový útvar zabezpečil na zlepšenie kvality práce Centra a výučby nové vybavenie 
učební nábytkom a technikou. Toto vybavenie bolo zakúpené v rámci realizácie projektov financovaných 
z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Ide o toto technické vybavenie a zariadenie: 
• 1 videokamera 
• 2 mikrofóny 
• 1 mixážny pult 
• zariadenie učebne: 13 stolov, 26 stoličiek, stolička a stôl pre lektora, stolík pod spätný projektor, 3 stoly 

pod PC, 3 stoličky k PC stolom a nástenná tabuľa. 

V roku 2006 sa zrealizovala oprava kanalizačného potrubia v budove aj na dvore CĎV vrátanie výmeny 
spätnej klapky v bufete, z dôvodu častého zaplavovania suterénu vodou z kanalizácie, predovšetkým pri 
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prívalových dažďoch. Na základe tejto rekonštrukcie sa upravili aj technické výkresy kanalizačného potrubia, 
ktoré sa nezhodovali so skutočnosťou. 

Celková cena rekonštrukcie bola 79 996,- Sk. Oprava kanalizačného potrubia pozostávala z výmeny spätnej 
klapky, prekrtkovania potrubia a výmeny padnutej časti potrubia na dvore. 

V roku 2006 sa kúpili aj žalúzie do pracovní č. 13 a č. 19 vo výške 3 450,- Sk, tri rýchlovarné kanvice v sume 
1 497,- Sk a kalového čerpadlo vo výške 4 090,- Sk. Toto čerpadlo sa používalo na odčerpávanie vody zo 
zaplavovaného suterénu. 

EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE AKTIVÍT CĎV EU ZA ROK 2006 
Centrum ďalšieho vzdelávania EU plánovalo dosiahnuť v roku 2006 výnosy v celkovej výške 9 100 000,- Sk. 
Skutočné výnosy v roku 2006 boli vo výške 9 985 789,- Sk. Dosiahnuté výnosy boli oproti plánovaným spl-
nené na 109,73 %. 

Náklady boli v roku 2006 plánované vo výške 8 746 000,- Sk, skutočné náklady v roku 2006 dosiahli 
10 680 542,- Sk. Najväčší podiel na zvýšení nákladov vznikol tým, že sa CĎV EU začali od apríla 2006 pre-
účtovávať mzdové náklady vrátnikov a upratovačiek, s ktorými CĎV vôbec nerátalo v pláne svojich nákladov. 
Toto zvýšenie nákladov znamenalo nárast mzdových nákladov  približne o 1,4 mil. Sk. 

V roku 2006 sa uskutočnilo 44 vzdelávacích aktivít, na ktorých sa zúčastnilo 2 496 frekventantov. 

FINANČNÉ PROSTRIEDKY ČERPANÉ ZO ZISKU CĎV NA REALIZÁCIU PROJEKTOV ESF 

V roku 2006 sme pokračovali v realizácii 3 projektov, financovaných z prostriedkov Európskeho sociálneho 
fondu. Dva z týchto projektov boli v roku 2006 ukončené, tretí projekt bude ukončený na jar v roku 2007. 

Do konca roku 2006 boli na realizáciu projektov čerpané prostriedky zo zisku CĎV v celkovej výške 
3 940 517,- Sk. Do 31. 12. 2006 boli späť na účet Ekonomickej univerzity preplatené prostriedky len za dve 
žiadosti o platbu v celkovej výške 716 757,- Sk. 

Predpokladáme, že v priebehu rokov 2007 a 2008 nám budú uhradené všetky finančné prostriedky, ktoré 
sme vynaložili na realizáciu projektov ESF. Treba však rátať s odpočítaním našej spoluúčasti vo výške 5 %, 
ako aj s časťou nákladov, ktoré vzniknú ako neoprávnené, cca tiež vo výške 5 %. 

ZÁMERY ROZVOJA CĎV NA ROK 2007 
• Organizovať vzdelávacie podujatia, ktoré sú súčasťou ponuky Centra na rok 2007. 

• Pravidelne a sústavne informovať širokú verejnosť o aktivitách CĎV EU. Upevňovať dobré vzťahy 
s verejnosťou. 

• Využívať príležitosti na trhu vzdelávania v Slovenskej republike aj v zahraničí. 

• Zavádzať a  rozvíjať nové formy vzdelávania – dištančné štúdium, e-learning, video-konferencie atď. 

• Sústavne udržiavať a zvyšovať úroveň vzdelávacieho prostredia v priestoroch CĎV EU a zabezpečovať 
podmienky na využívanie moderných didaktických prostriedkov. 

• Realizovať závery projektov z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu: 
• Progresívne formy dištančného vzdelávania v oblasti ekonómie pre neekonómov s využitím             

e-learningu, 
• Manažérske kompetencie v podmienkach Európskej únie, 
• Právo a ekonómia v podmienkach Európskej únie. 

• Pokračovať v roku 2007 v riešení 3-ročného grantového projektu KEGA MS SR pod názvom Spoločen-
ská zodpovednosť firiem (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY). 

• Dosiahnuť plánované tržby za ponúkané a príležitostné aktivity, ktoré vyplývajú z poslania Centra. 

• Stabilizovať pracovný kolektív Centra a motivovať ho dosahovať predpokladané výsledky. 
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SLOVENSKÁ EKONOMICKÁ KNIŽNICA 

POSLANIE A PÔSOBNOSŤ 
Slovenská ekonomická knižnica je kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia, ktorá plní funkciu 
celouniverzitnej akademickej knižnice a špecializovanej verejnej, vedeckej knižnice s pôsobnosťou pre Slo-
venskú republiku. 

PERSONÁLNY MANAŽMENT 
Riaditeľka PHDR. RENATA MÁRTONOVÁ 

Zástupkyňa riaditeľky MGR. IVETA PLECENIKOVÁ 

Sekretárka GABRIELA SUČANSKÁ 

Metodička PHDR. SIMONA HUDECOVÁ 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 
oddelenie rozvoja a metodiky knižničného systému (ORM) ING. DANIELA RADOCHOVÁ 

oddelenie nadobúdania a spracovania knižničného fondu (ONS) MGR. GABRIELA NOVÁKOVÁ 

oddelenie služieb, správy a ochrany knižničného fondu (OSS) BOŽENA ČERNÁ 

bibliograficko-informačné oddelenie (BIO) MGR. IVETA PLECENIKOVÁ 

multifunkčné študijno-informačné centrum – INFOCEN MGR. MARTA GÁFRIKOVÁ 

SEK má dvojstupňové riadenie. Organizačnú štruktúru tvorí 5 oddelení a riaditeľstvo. K 31. 12. 2006 bolo 
v SEK 40 pracovníkov (prepočítaný stav 39,08), z čoho 2 zamestnanci sú zaradení do kategórie R. 

Boli vypracované a schválené materiály: knižničný poriadok Slovenskej ekonomickej knižnice Ekonomickej 
univerzity v Bratislave, interné smernice: evidencia publikačnej činnosti na Ekonomickej univerzite v Bratisla-
ve a centrálny nákup informačných zdrojov na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 

V SEK pracujú 4 odborné komisie: akvizičná komisia, implementačná komisia ARL, komisia pre elektronické 
informačné zdroje, komisia pre informačnú výchovu a vzdelávanie. 

KNIŽNIČNÝ A INFORMAČNÝ FOND 
Systematické budovanie knižničného a informačného fondu sa realizovalo v zmysle zásad akvizičnej politiky 
SEK, ktorá je determinovaná profiláciou vysokoškolského štúdia, zameraním vedeckovýskumnej a študijnej 
činnosti EU a obsahovou profiláciou knižnice. Nadobúdanie relevantných dokumentov sa realizuje formou 
nákupu, darov, grantov, sponzoringov atď. 

V rámci centrálneho nákupu SEK nadobúdala klasické a elektronické dokumenty periodického a neperiodic-
kého charakteru pre všetky fakulty a pracoviská EU. Všetky dokumenty boli odborne knihovnícky spracova-
né a pre používateľov  prístupné prostredníctvom online katalógu. 

Finančná suma na nákup všetkých druhov dokumentov pre EU (včítane SEK) predstavovala výšku 
2 351 753,- Sk. 

Z hľadiska systematického zabezpečovania obsahovej profilácie knižničného fondu výrazným prínosom bol 
najmä prírastok: 1. z Medzinárodného menového fondu z USA, kde v rámci pokračovania programu IMF 
Program depozitných knižníc sme získali a spracovali 578 titulov/578 exempl., 2. zo Svetovej banky, ktorá 
SEK ako depozitnej knižnici poslala 180 titulov/187 exempl. vydávaných Svetovou bankou, 3. z centrály 
OECD v Paríž, i odkiaľ sme dostali 152 titulov/153 exempl. knižných materiálov a 18 titulov periodík, 4. zo 
Štatistického úradu SR sme získali 130 titulov štatistických dokumentov. 
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Z Vydavateľstva EKONÓM SEK dostala bezplatne študijnú literatúru v počte 83 titulov/755 exempl. Oproti 
predchádzajúcemu roku bol však zaznamenaný pokles dodávok o 95 000,- Sk, čo v konečnom dôsledku 
ovplyvnilo aj kvantifikáciu absenčných a prezenčných výpožičiek dokumentov používateľom. 

V rámci národnej a medzinárodnej výmeny dokumentov SEK získala prevažne štatistické dokumenty a uni-
verzitné a vysokoškolské časopisy. Vedecký časopis EU Ekonomické rozhľady a niektoré tituly odborných 
časopisov vydávaných fakultami boli zaslané 51 partnerským inštitúciám doma a v zahraničí (univerzity, 
vysoké školy, vedecké knižnice). 

Do Katalógu dokumentov SEK boli priebežne odborne spracúvané a zaraďované kvalifikačné práce z jednot-
livých fakúlt obhájené na EU. 

Akvizičný prírastok dochádzajúcich domácich a zahraničných periodík v klasickej a elektronickej podobe 
predstavoval 325 titulov/707 exempl., čím sa fond oproti roku 2005 rozšíril o 22 titulov/199 exempl. 
profilových časopisov. 

V rámci budovania Súborného katalógu knižníc SR – periodiká sa pokračovalo v spolupráci s Univerzitnou 
knižnicou v Bratislave, kde bolo zrealizovaných 188 aktualizácií lokačných údajov periodík dochádzajúcich 
do SEK. 

Pre SEK je odborne aj finančne efektívna participácia na medzinárodnom projekte Journal Donation Project 
z New School University for Social Research v New Yorku, kde za veľmi výhodných finančných podmienok 
knižnica získala 25 profilových vedeckých časopisov s úsporou cca 500 000,- Sk. 

Dokumenty zakúpené v rámci centrálneho nákupu dokumentov pre jednotlivé fakulty a celouniverzitné pra-
coviská SEK analyticko-synteticky spracovala na báze prijatých medzinárodných štandardov a odporúčaní 
a platných noriem. Spracované dokumenty sú vystavované v katalógu dokumentov SEK, ktorý je používate-
ľom prístupný cez online katalóg a internet. 

Pre Pobočku SEK v Košiciach bol okrem objednaných knižných prírastkov a periodík spracovaný aj dar 
z Nadácie prof. Júliusa Pázmana v počte 221 titulov/3 346 exempl. v hodnote 1 709 128,- Sk. 

Celkový akvizičný prírastok SEK včítane Pobočky v Košiciach predstavoval 4 514 titulov v 7 393 exem-
plároch. 

Stav knižničného fondu SEK k 31.12. 2006 predstavoval 345 906 knižných jednotiek. 

KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŽBY 
Základné a nadstavbové (špeciálne) knižnično-informačné služby sa poskytovali všetkým kategóriám použí-
vateľov EU a širokej odbornej verejnosti. Základné služby používateľom boli poskytované formou výpožič-
ných služieb, medziknižničnou výpožičnou službou a medzinárodnou medziknižničnou výpožičnou službou. 

V rámci implementácie automatizovaného knižnično-informačného systému Advanced Rapid Library (ARL) 
bol uvedený do činnosti kompletný upomienkový systém, čo umožnilo prvýkrát vygenerovať aj 1 335 riaditeľ-
ských upomienok, ktoré boli zaslané používateľom SEK. 

V spolupráci s jednotlivými fakultami EU sme z dôvodu zastaranosti a nevyužívania študijnej literatúry z kniž-
ničného fondu vyradili 11 899 knižničných jednotiek. 

Z hľadiska zvyšovania úrovne poskytovania knižnično-informačných služieb, ako aj ich rozširovania, sme 
pristúpili k obsahovej reorganizácii študovne v budove VÝUČBA 2, ktorá bude konštituovaná ako multifunkč-
ná študovňa. Pôvodný fond, ktorý tvorili zviazané ročníky odborných časopisov, bol presunutý do časopisec-
kej študovne a do skladu. 

V rámci ustanovenia SEK depozitnou knižnicou Svetovej banky sme pre používateľov EU a odbornú verej-
nosť pripravili priestor na budovanie, štúdium a využívanie odbornej ekonomickej literatúry vydávanej Sveto-
vou bankou. 

Po niekoľkých rokoch sme znovu obnovili otvorenie knižnice pre používateľov aj počas letných prázdnin 
s možnosťou využívania všetkých knižnično-informačných služieb. 

Služby používateľom boli poskytované v 8 špecializovaných študovniach s kapacitou 229 miest. 

Základné kvantifikačné údaje: 19 861 registrovaní používatelia, 228 748 výpožičky (prezenčné, absenčné), 
106 139 návštevníci SEK. 
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Nadstavbové (špeciálne) služby, ktoré majú charakter bibliograficko-informačných služieb, boli koncepčne 
i realizačne orientované na poskytovanie odborných poradenských, rešeršných, konzultačných a referenč-
ných služieb. 

V rámci rozširovania a skvalitňovania služieb sme používateľom podľa ich požiadaviek zabezpečovali sprí-
stupnenie a vyhľadávanie v domácich a zahraničných elektronických informačných zdrojoch. 

Prostredníctvom internetu (e-mail) sme poskytovali poradenské a referenčné služby. 

V bibliograficko-informačnej študovni bolo poskytnutých 1 516 konzultácií používateľom. 

Pre databázu ČLÁNKY bolo analyticko-synteticky spracovaných 4 564 bibliografických záznamov z cca 79 
odborných ekonomických časopisov domácej a zahraničnej proveniencie, ako aj z 3 časopisov vydaných 
v elektronickej podobe. 

V rámci registrácie a vykazovania publikačnej činnosti pracovníkov EU sa začali pre DB PUBLIKAČNÁ ČIN-
NOSŤ EU systematicky spracúvať state  zo zborníkov vydaných v rámci univerzity, ako aj zo zborníkov, kde 
univerzita bola spoluorganizátorom alebo sa aktívne zúčastnila na jednotlivých akciách. 

VEDECKOVÝSKUMNÁ A METODICKÁ ČINNOSŤ 

Vedeckovýskumná činnosť bola orientovaná najmä na: 1. vypracúvanie koncepčných úloh a aplikačných 
riešení vyplývajúcich z jednotlivých predložených projektov, 2. kooperatívne riešenia inštitucionálneho grantu 
v spolupráci s OF. 

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ 

• Inovácia technickej, technologickej a informačnej infraštruktúry Slovenskej ekonomickej knižnice – pro-
jekt bol vypracovaný v rámci rozvojových projektov MŠ SR. Projekt bol prijatý. 

• Integrovaný informačný systém evidencie publikačnej činnosti na Ekonomickej univerzite v Bratislave – 
projekt bol vypracovaný v rámci rozvojových projektov MŠ SR. Projekt bol prijatý. 

• Budovanie digitálnych akademických knižníc – centrálny rozvojový projekt SR. SEK sa zapojila do 2. etapy. 

• ProQuest 5000 International – centrálny rozvojový projekt MŠ SR. 

• Journal Donation Project (JDP) – medzinárodný projekt na zakúpenie zahraničných periodík. 

• eIFL Direct (konzorcium na spoluprácu v oblasti využívania e-zdrojov) – medzinárodný integrovaný projekt. 

• Vytvorenie integrovaného systému zabezpečenia a zdokonaľovania kvality na EU v Bratislave – celouni-
verzitný projekt ESF – vypracúvanie parciálnych úloh. 

• Slovenský národný korpus – vedecký projekt JÚĽŠ SAV v Bratislave, účasť SEK za oblasť ekonómie. 

• Racionalizácia evidencie vedeckovýskumnej činnosti a spracovania publikačnej činnosti fakulty v spolu-
práci so Slovenskou ekonomickou knižnicou – účasť SEK na riešení konkrétnych úloh v rámci inštitucio-
nálneho grantu OF EU. 

METODICKÁ ČINNOSŤ 

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 

EBSLG (European Business Schools Librarians´ Group) 
Aktívna činnosť: vypracovanie informačnej správy o EU a SEK pre Survey 2006, podkladových materiálov 
pre ALUMNI Club za roky 2006 a 2007, analýza ponúk EBSLG v oblasti elektronických informačných zdro-
jov, účasť na projektoch (online časopis, informačný sprievodca, manažment ezdrojov atď.), prieskumové 
správy, stanoviská a pod. 

Svetová banka – v spolupráci s kanceláriou SB na Slovensku bola zriadená a sprístupnená depozitná kniž-
nica a Informačné centrum Svetovej banky. Oficiálne otvorenie pracoviska, ktoré má celouniverzitný charak-
ter, sa realizovalo formou odborného seminára za účasti ministra financií I. Mikloša a vedenia EU. 
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Medzinárodný menový fond – SEK ako depozitná knižnica pokračovala v spolupráci s MMF v oblasti bu-
dovania, propagácie a sprístupňovania fondu, ktorý dostáva z Washingtonu. 

Program informačnej výchovy a vzdelávania – program je koncepčne a organizačne orientovaný pre 
pracovníkov SEK a všetky kategórie používateľov EU. 

Aktívna činnosť: odborné školenia, semináre, konzultácie, prezentácie a pod. v oblasti sprístupňovania 
a šírenia informácií o informačných a vzdelávacích aktivitách realizovaných pre používateľov v rámci SEK, 
EU a iných informačných inštitúciách. 

V rámci Programu informačnej výchovy a vzdelávania sme realizovali: 

• pre používateľov EU a SEK: vstupné metodicko-prezentačné inštruktáže pre študentov 1. ročníkov na 
jednotlivých fakultách EU, prezentácie EIZ pre knižničných pracovníkov SEK a fakúlt, konzultácie pri vy-
užívaní IPAC-u, ako nástroja na sprístupňovanie informácií o dokumentoch SEK a na výpožičný proces 
knižnice, odborné školenia (EPCA, vyhľadávanie a navigácia v elektronických informačných zdrojoch 
a pod.), v spolupráci s distribútorskými firmami prezentácie nových elektronických informačných zdrojov, 
vyhľadávanie v klasických a elektronických dokumentoch Svetovej banky, propagácia pracoviska, kniž-
nično-informačných služieb atď., 

• pre pracovníkov SEK: celoknižničné vzdelávacie aktivity v oblasti implementácie a prevádzky AKIS ARL, 
vytváranie obsahovej náplne webovej stránky Elektronické informačné zdroje a služby, koncepčná prí-
prava aktualizácie a realizácia novej verzie webovej stránky, informačné dni, prezentácie pre domácich 
a zahraničných používateľov a záujemcov, účasť na aktivitách organizovaných mimo SEK. 

AKIS – AUTOMATIZOVANÝ KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝ SYSTÉM 

Pokračovali sme v implementácii integrovaného knižnično-informačného systému Advanced Rapid Library 
(ARL), čím sa zabezpečila efektívnosť prevádzky jednotlivých knižnično-informačných procesov. V rámci 
systému sa budujú tieto databázy: knihy, články, seriály (periodiká), elektronické informačné zdroje, publi-
kačná činnosť EU, holdingy, používatelia SEK, transakcie (žiadanky, výpožičky, rezervácie, prolongácie, 
upomienky, príjmy) a autoritatívne súbory dát. 

Ťažiskové úlohy: zabezpečenie online prevádzky ARL, implementácia nových procesov a funkcií, EPCA 
(evidencia publikačnej činnosti a ohlasov), výstupy systému, nová verzia IPAC-u – IPAC 2, seriály, upomien-
kový proces, aktualizácia systému, pravidelné generovanie procesov a výstupov, správa systému ARL. 

Databázy online katalógu dokumentov SEK obsahovali: KNIHY: 82 148 záznamov o tituloch, ČLÁNKY: 
62 052 záznamov, EIZ: 309 záznamov, SERIÁLY (PERIODIKÁ): 62 075 záznamov, PUBLIKAČNÁ ČIN-
NOSŤ (EPCA): 11 041 záznamov. 

SEK je správcom lokálnej počítačovej siete SEK v počte 93 PC. V roku 2006 sa technické vybavenie siete 
výrazne inovovalo. 

EPCA (evidencia publikačnej činnosti a ohlasov) – implementácia nového modulu ARL, ako unifikovaného 
softvérového prostriedku na zhromažďovanie, odborné spracovanie, vykazovanie, sprístupňovanie, prezen-
táciu a archiváciu publikovaných dokumentov  pracovníkov univerzity. Modul sa aplikoval v rámci vytvorené-
ho integrovaného informačného systému evidencie publikačnej činnosti na EU. 

Bol vypracovaný organizačno-funkčný model na efektívnu aplikáciu systému v súlade s platnou legislatívou 
a knižničnými a komunikačnými štandardmi. Na základe integrovaného modelu sa začala systematicky 
budovať centrálna databáza publikačnej činnosti EU, databázy autorov a pracovísk EU a jej sprístupnenie 
v online katalógu na prehľadávanie a tvorbu zadefinovaných informačných výstupov – prehľadov publikačnej 
činnosti pracovníkov podľa rôznych kritérií, resp. požiadaviek používateľov. 

V rámci implementácie modulu EPCA sa v zmysle internej smernice č. 3/2006 evidencia publikačnej činnosti 
a ohlasov na Ekonomickej univerzite v Bratislave SEK realizovali pravidelné odborné školenia a metodické 
stretnutia pre kompetentných pracovníkov z jednotlivých fakúlt EU a celouniverzitných pracovísk s cieľom 
zvládnuť proces vykazovania a registrácie publikačnej činnosti za dané pracovisko. Výstupy publikačnej 
činnosti za celú EU boli na základe pokynov zaslané na MŠ SR a sú prezentované na adrese: 
http://www.euba.sk alebo http://www.sek.euba.sk. 

Za rok 2006 prírastok databázy EPCA predstavoval 1 437 záznamov. 
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ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÉ ZDROJE 

V rámci aktualizácie, ako aj s cieľom zvýšiť informovanosť o SEK sme vytvorili nový variant webovej stránky, 
ktorá má adresu: http://sek.euba.sk. 

Z hľadiska obsahovej profilácie EU a SEK, ako aj výsledkov prieskumu informačných potrieb požívateľov sa 
získavali, testovali a sprístupňovali elektronické informačné zdroje (EIZ). Priebežne sa sledovali a štatisticky 
vyhodnocovali vstupy do jednotlivých databáz prístupných v sieti EU. V sieti  EU bolo prístupných 11 data-
báz, z toho 10 zahraničných a 1 databáza SEK. Súčasťou bola celoplošná propagácia nových databáz 
v rámci EU, ako aj navigácia používateľov a odborné školenia týkajúce sa využívania databáz v pedagogic-
kom a vedeckovýskumnom procese. 

SEK využívala ponuky distribútorských firiem ponúkajúcich nové produkty EIZ z oblasti ekonómie a spolo-
čenských vied, ako aj možnosti skúšobných prístupov do 8 EIZ, ktoré sa mohli používať v rámci celej EU. 

Pokračovalo sa v budovaní databázy Katalóg dokumentov SEK, ktorá obsahuje čiastkové databázy: KNIHY, 
SERIÁLY (PERIODIKÁ), ČLÁNKY, EPCA, EIZ). Katalóg je používateľom prístupný online. 

Pokračovalo sa v budovaní súborov autorít, ktoré predstavujú  záznamy menných autorít, korporácií, pred-
metových hesiel, systematického triedenia atď. 

Priebežne sa aktualizovala webová stránka SEK Elektronické informačné zdroje a služby, ktorá bola dočas-
ne umiestnená na adrese: http://www.euba.sk. 

 

ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÉ ZDROJE DOSTUPNÉ NA EU V ROKU 2006 TAB. Č. 3.7 

Názov Typ Aktualizácia Retrospektíva 

Business and Company RC bibliografická, plnotextová 2006 
Current Contents Connect bibliografická 1998 – 2006 
EBSCO bibliografická, plnotextová 

priebežná 

2006 
Essential Science Indicators faktografická, bibliografická mesačná 1995 – 2006 
EZB elektronické časopisy 2006 
ProQuest 5000 International bibliografická, plnotextová 1971 – 2006 
Scopus bibliografická, citačná 1966 – 2006 
SpringerLink elektronické časopisy 2006 
Web of Knowledge bibliografická 1985 – 2006 
Web of Science bibliografická, citačná 1985 – 2006 
Katalóg dokumentov SEK bibliografická 

priebežná 

1982 – 2006 
 
 

VYUŽITIE ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÝCH ZDROJOV NA EU V ROKU 2006 TAB. Č. 3.8 

Elektrické informačné zdroje Sledované obdobie Vstupy Vyhľadávania Citačné vstupy

Business and Company Resource Center január – december 221 1228  

Current Contents Connect január – október 120 454 9 

EBSCO január – december 1737 10617  

Essential Science Indicators január – október 15 121  

EZB január – december 425   

ProQuest 5000 International január – december  2653  

SCOPUS august – december 62 113  

Web of Knowledge január – október 349   

Web of Science január – október 155 1220 920 
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MULTIFUNKČNÉ ŠTUDIJNO-INFORMAČNÉ CENTRUM SEK – INFOCEN 

Odborná knižnično-informačná činnosť bola zameraná na poskytovanie štandardných a nadštandardných 
služieb používateľom SEK a návštevníkom mesta Bratislavy. V rámci Týždňa slovenských knižníc a Týždňa 
vedy na Slovensku sa zorganizovali odborné výstavy. S priaznivým ohlasom sa stretlo kultúrno-spoločenské 
podujatie Insita z Kovačice, kde vystavoval svoje obrazy a grafiku insitný maliar Ján Glózik. Významnou 
kultúrno-spoločenskou akciou bola výstava fotografií Fínsko očami mladých študenta NHF EU Filipa Gelači-
ka, ktorá sa realizovala za účasti fínskeho veľvyslanectva v SR. 

Počítačová učebňa s 13 PC bola dvakrát prenajatá podnikateľským subjektom na organizovanie odborných 
školení. 

INFOCEN navštívilo a odborné služby využilo 4 499 používateľov SEK a návštevníkov mesta Bratislavy. 

PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ 

Publikovanie v celoštátnych a zahraničných odborných časopisoch a zborníkoch a v informačnom spravodaj-
covi EU Ekonóm. V rámci vykazovania a registrácie EPCA boli 4 príspevky zaradené do výstupov pre MŠ SR. 

Pracovali sme v redakčnej rade vedeckého časopisu Ekonomické rozhľady a v informačnom spravodajcovi 
EU Ekonóm. 

ÚČASŤ A ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ORGÁNOCH 

SEK je členom: Slovenskej asociácie knižníc (SAK), Pro Scientia – združenie informačných špecialistov na 
podporu vedy, Národnej komisie pre služby SNK, Koordinačnej rady pre Súborný katalóg knižníc SR, Meto-
dickej rady OKS SNK, EBSLG – European Business Schools Librarians´ Group. 

ZÁMERY ROZVOJA SEK NA ROK 2007 

• Príprava koncepcie digitalizácie vybraných druhov kvalifikačných prác EU 

• Koncepcia integrovaného knižnično-informačného systému EU 

• Koncepcia akvizičnej politiky SEK 

• Prechod na IPAC 2 – Internet Public Acces Catalogue – Informačná brána k dokumentom SEK, EU 
a k vybraným dostupným informačným zdrojom z oblasti ekonómie 

• Vybudovanie multifunkčnej študovne v budove VÝUČBA 2 

• Príprava koncepcie budovania súborného katalógu dokumentov na EU. 
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VYDAVATEĽSTVO EKONÓM 

POSLANIE A PÔSOBNOSŤ 
Vydavateľstvo Ekonóm zabezpečuje vydávanie, výrobu a predaj študijnej literatúry, odborného časopisu 
Ekonomické rozhľady, informačného spravodajcu Ekonóm, zborníkov propagačných materiálov a merkantilu 
pre fakulty a pracoviská EU. 
 
Riaditeľ PhDr. ONDREJ BUCHAN 
 
Vo Vydavateľstve EKONÓM pracovalo na začiatku roka 20 zamestnancov v zložení riaditeľ, 2 jazykové re-
daktorky, DTP editor, tajomníčka redakcie Ekonomické rozhľady, 13 pracovníkov v edičnom stredisku a 2 
pracovníčky v predajniach študijnej literatúry. V druhej polovici roka sme z dôvodu odchodu do dôchodku 
prišli o dvoch pracovníkov edičného strediska a koncom roka o ďalšieho pracovníka, ktorý sa presťahoval 
mimo Bratislavy. 
 
Vydavateľstvo Ekonóm vydalo 146 titulov v súlade s edičným programom na rok 2006, (prehľad je v tabuľ-
ke), ako aj ďalšie publikácie. Predovšetkým to bola literatúra pre záujemcov o štúdium na EU. Vydavateľstvo 
vydalo 7 190 výtlačkov literatúry na prijímacie skúšky: 2 500 z matematiky, 3 800 zo základov ekonómie 
a ekonomiky a 890 z cudzích jazykov. 
 
Každoročnou súčasťou práce vydavateľstva je zabezpečenie študijných programov pre všetky fakulty, v roku 
2006 to bolo dovedna 4 910 výtlačkov. 
 
V spolupráci s ďalšími pracoviskami vydavateľstvo zabezpečilo aj vydanie 4 čísel informačného spravodajcu 
Ekonóm, 4 čísel odborného časopisu Ekonomické rozhľady a ďalších fakultných časopisov a almanachov. 
 
Pre jednotlivé fakulty a pracoviská EU vydavateľstvo vytlačilo merkantil v hodnote 133 000,- Sk. 
 
Tržby z predaja študijnej literatúry v dvoch predajniach v areáli EU v Bratislave a v predajni PHF v Košiciach 
dosiahli 5 461 000,- Sk. 
 

PREHĽAD POČTU VYDANÝCH TITULOV ZA ROK 2006 TAB. Č. 3. 9 

 učebnice monografie skriptá zborníky študijné programy spolu 

NHF 4 3 14 5 1 27 
OF 6 6 11 8 1 32 
FHI 7 1 7 3 1 19 
FPM 5 3 13 2 1 24 
FMV   4 6 1 11 
PHF 1 3 5 2 1 12 
ÚJ   11  1 12 
ÚMP    7 1 8 
CĎV       
EU     1 1 

spolu 23 16 65 33 9 146 
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CENTRUM TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU 

POSLANIE A PÔSOBNOSŤ 
Centrum telesnej výchovy a športu je celouniverzitným pedagogickým, vedeckovýskumným a organizačným 
pracoviskom. Jeho základným poslaním je zabezpečovať pre študentov povinné telovýchovné aktivity 
v rámci učebných plánov jednotlivých fakúlt a ponúkať študentom, zamestnancom a iným záujemcom mož-
nosti ďalšieho športového využitia v zariadeniach EU a v iných telovýchovných objektoch. 

PERSONÁLNY MANAŽMENT 
Riaditeľ MGR. IGOR PARTL 
Tajomník PAEDDR. JÁN JANÍK 
Sekretárka VIERA KRUMPÁROVÁ 

ODDELENIA 

oddelenie športu pre všetkých vedúca PAEDDR. MÁRIA KALEČÍKOVÁ 
oddelenie športových hier vedúci PAEDDR. JÁN JANÍK 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 
V letnom semestri školského roku 2005/2006 bolo na výučbu povinnej a nepovinnej telesnej výchovy vytvo-
rených 2261 miest v 136 oddeleniach. V zimnom semestri školského roku 2006/2007, 1977 miest v 127 od-
deleniach. Telesná výchova je povinná  podľa fakúlt: NHF – 1. a 2. ročník ZS, OF – 1. ročník. LS, FHI – 1. až 
3. ročník, FPM – 1. ročník LS a FMV – ZS a LS 1. ročník. Študenti si mohli vybrať z 19 druhov pohybových 
aktivít. Výber pohybových aktivít je dobrovoľný, študenti si vyberajú pohybovú aktivitu podľa vlastných záuj-
mov a potrieb, v závislosti od individuálneho rozvrhu daného študenta. Program pohybových aktivít je pri-
spôsobený náročným požiadavkám moderného vzdelaného človeka, aktuálne sa dopĺňa novými športmi, 
v súvislosti s priestorovými a personálnymi podmienkami. 
Priemerné plnenie priamej vyučovacej činnosti pedagogických pracovníkov CTVŠ v letnom a zimnom se-
mestri bolo 137,28 %. 
V mesiacoch január a február 2006 sa uskutočnilo 5 zimných telovýchovných sústredení: Jasenská dolina – 
16 študentov, Veľká Rača – 45 študentov, Chopok juh I. – 62 študentov, Chopok juh II. – 60 študentov, Mýto 
pod Ďumbierom – 40 študentov. ZTS sú dobrovoľné, pokiaľ študent neabsolvoval telesnú výchovu počas 
semestra, môže po absolvovaní kurzu v plnom rozsahu získať zápočet. Obsahom ZTS je výučba zjazdového 
lyžovania, snowboardingu a teoretické znalosti z oblasti zimných športov a turistiky. Celkovo sa ZTS zúčast-
nilo 223 študentov. 
Letné telovýchovné sústredenia sa uskutočnili v menšom rozsahu, záujem bol len o splavy. Zorganizovali 
sme jeden splav Malého Dunaja – 24 študentov a jeden splav Vltavy – 16 študentov. Spolu sa zúčastnilo 
LTS 40 študentov. Splavy sa uskutočňujú na zapožičaných gumených člnoch, ktoré sú pre študentov 
z hľadiska bezpečnosti oveľa výhodnejšie ako klasické laminátové člny. 
Od roku 1992 CTVŠ organizuje univerzitnú ligu v sálovom futbale ako dlhodobú súťaž voľných družstiev bez 
ohľadu na ročník a fakultu. Na začiatku semestra prebieha vylosovanie zápasov, družstvá hrajú systémom 
dlhodobej súťaže, v závere semestra postupujú do play off a finále. Zápasy prebiehajú v športovej hale BCT 
na Jégého ulici. Liga sa teší veľkej popularite, na súťaži sa zúčastňuje 10 družstiev, z ktorých sa uskutočňuje 
výber na medziuniverzitné a medzinárodné súťaže. Garantom súťaže je PaedDr. Ján Janík. 
V zimnom semestri 2005 bola do programu telovýchovných aktivít zaradená univerzitná liga vo florbale voľ-
ných družstiev (v jednom družstve môžu byť hráči z rôznych ročníkov a fakúlt). Do súťaže sa prihlásilo 8 
družstiev, ktoré hrali systémom dlhodobej súťaže. Vo večerných hodinách pribudla výberová hodina florbalu 
pre hráčov, ktorí budú EU reprezentovať na medziuniverzitných a medzinárodných súťažiach. 
Od zimného semestra 2006 nastalo zlepšenie vo výučbe tenisu, ktorá prebieha v zimnom období v tenisovej 
hale Slávie STU. Hala sa nachádza v blízkosti areálu školy. 
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MEDZIFAKULTNÉ A MEDZIUNIVERZITNÉ SÚŤAŽE 
Výbery fakúlt v športových hrách volejbal a basketbal sa každoročne zúčastňujú pod vedením učiteľov CTVŠ na 
dlhodobých súťažiach v rámci vysokoškolskej ligy fakúlt bratislavských univerzít. Súťaže vysokoškolskej ligy sa 
v zimnom semestri školského roku hrajú v skupinách a v letnom semestri hrajú družstvá vo finálovej skupine, 
resp. v skupine o umiestnenie. Družstvá nás reprezentovali v jednotlivých športoch takto: basketbal muži – 4 
družstvá, FHI muži skončili vo finálovej skupine na 3. mieste. Basketbal ženy reprezentuje z priestorových dôvo-
dov len jedno družstvo, v máji sa umiestnilo na celkovom 2. mieste. V zimnom semestri bolo upravené rozlosova-
nie ligy mužov. V základných skupinách hrajú len družstvá z jednej univerzity a víťaz postupuje do bratislavského 
finále. Volejbal muži a ženy reprezentujú EU len po dve družstvá z priestorových a personálnych dôvodov. Obi-
dve družstvá mužov a žien sa v LS prebojovali do finálovej skupiny, kde sa umiestnili muži na 5. a 7. mieste 
a ženy na 4. a 6. mieste. V ZS odohrali všetky družstvá zápasy v dvoch základných skupinách. 
Vysokoškolská liga v plávaní sa uskutočňuje v štyroch súťažných kolách počas školského roka. Študenti 
reprezentujú podľa fakúlt, za dosiahnuté výkony získavajú body, z ktorých sa robí celkové poradie. V ročníku 
2005/2006 dosiahli naši plavci výborné výsledky, za účasti 12 bratislavských fakúlt sa stali jej celkovými ví-
ťazmi. Plavci reprezentovali pod vedením Mgr. Evy Rákovej. 
V novembri 2006 sa družstvo žien v basketbale zúčastnilo na turnaji, ktorý usporiadala Filozofická fakulta UK, 
aj za účasti vysokoškoláčok z Brna. Naše dievčatá obsadili pod vedením PaedDr. Lenky Podgórskej 2. miesto. 
Pri príležitosti 17. novembra usporiadali pracovníci CTVŠ (Mgr. Peter Hložek, PaedDr. Viktor Škultéty) 1. 
ročník turnaja vo florbale, za účasti EU, MFF UK, Prírodovedeckej fakulty UK a Strojníckej fakulty STU. Víťa-
zom turnaja sa stala Prírodovedecká fakulta UK, družstvo EU obsadilo 3. miesto. 

ODBORNÁ KVALIFIKÁCIA 
Učitelia CTVŠ sa zúčastňujú na zvyšovaní odbornej kvalifikácie a doškoľovaní v športových špecializáciách 
(futbal A licencia – Janík, Hložek),  v aerobiku a fitnes (Lörincziová – aj medzinárodné podujatia, Voltnerová, 
Kalečíková, Ráková). PaedDr. Ján Janík sa ako hlavný tréner akademickej reprezentácie vo futsale zúčastnil 
na Akademických majstrovstvách sveta 2006 v Poľsku. Je hlavným trénerom reprezentácie do 21 rokov vo 
futsale a asistentom reprezentačného trénera seniorov. Odborne vedie školenia trénerov pre futsal na Slo-
vensku. Mgr. Peter Hložek je členom metodickej komisie v hádzanej. 
Mgr. Roman Heriban a Mgr. Drahomíra Lörincziová boli prijatí na doktorandské štúdium na FTVŠ UK. Názov 
práce Heriban, R.: Inovačné možnosti vo výchovno-vzdelávacom procese. Názov práce Lörincziová, D.: Vplyv 
aeróbnych aktivít na psychomotorické, somatické a funkčné parametre študentov Ekonomickej univerzity. 

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
Šport sa stal významnou zložkou aktivít voľného času, ktoré využívajú deti a mládež buď individuálne, alebo 
kolektívne, najmä v telovýchovných organizáciách, športových kluboch, na školách a inde. Dôležitý je jeho 
pozitívny vplyv na telesnú zdatnosť, zdravie, fyzickú a psychickú relaxáciu a upevňovanie vôľových vlastnos-
tí detí a mládeže. Z prostriedkov telesnej výchovy a športu využíva rôzne formy gymnastiky, fitnes, aerobik, 
kalanetiku, beh, beh na lyžiach, plávanie, rôzne formy turistiky, cyklistiku, chôdzu, pohybové a športové hry, 
netradičné formy športov. 
Vedeckovýskumná činnosť CTVŠ sa v roku 2006 zameriavala na prípravu nového projektu z oblasti športo-
vej edukológie, na prenos vedeckých poznatkov do telovýchovnej praxe a na popularizáciu uplatňovania 
pohybových aktivít v dennom režime študentov a zamestnancov EU. CTVŠ propaguje a metodicky usmerňu-
je všetky vhodné formy telovýchovných aktivít (výkonnostný šport, šport pre všetkých, školskú telesnú vý-
chovu, telesnú výchovu oslabených a pod.). Podľa potreby spolupracuje so spoločenskými združeniami, 
organizáciami a právnickými osobami, ktoré takéto pohybové aktivity organizujú. 
CTVŠ sa v novembri 2006 prihlásilo s projektom Telesná zdatnosť a motorické schopnosti študentov EU do 
súťaže o interný grant, kde vedúcou projektu je PaedDr. Daniela Gádošiová, CSc. Do projektu budú zapojení 
všetci učitelia CTVŠ. 
Využívajúc poznatky zistené z výskumnej práce Stav telesnej výkonnosti a zdatnosti študentov EU, CTVŠ 
pripravuje publikáciu, v ktorej dostanú študenti a zamestnanci základné informácie o správnom cvičení 
z oblasti aerobiku a kondičnej kulturistiky. 
Výsledky výskumnej práce boli prezentované a publikované PaedDr. Danielou Gádošiovou, CSc., na medzi-
národnej vedeckej konferencii, ktorá sa uskutočnila v apríli 2006 na STU v Bratislave. 
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MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY 
Na tradičnom futbalovom turnaji: X. ročník European Ivy League, ktorý organizovala Univerzita HHL Lipsko 
v máji, obsadil výber futbalistov EU výborné 1. miesto. Družstvo reprezentovalo pod vedením PaedDr. Jána 
Janíka a Mgr. Petra Hložeka. Na tomto turnaji môžu štartovať len univerzity ekonomického zamerania 
a v tomto ročníku sa zúčastnilo 20 družstiev zo strednej a západnej Európy. Náš výber zvíťazil v šiestich 
ročníkoch za sebou a je najúspešnejšou univerzitou v histórii turnaja. 
V novembri sa vybrané družstvá EU zúčastnili na VI. ročníku medzinárodného turnaja medzi európskymi 
univerzitami Eurosportland 2006, v talianskom Miláne. Na turnaji sa zúčastnilo 26 univerzít a približne 800 
študentov. EU reprezentovali družstvá: futbal muži – 4. miesto, basketbal muži (2 družstvá) – 2. a 5. miesto, 
basketbal ženy (2 družstvá) – 4. miesto, volejbal mix (2 družstvá) – 4. a 5. miesto. Z volejbalového družstva 
EU 1 bola hráčka Roháľová-Ilkivová Hana (FPM/3.) vyhodnotená ako najlepšia hráčka volejbalového turnaja. 
Celkovo sa študenti EU v súťaži o najúspešnejšiu univerzitu – Challenge cup umiestnili len na 3. mieste. 

OSTATNÉ AKTIVITY 
V dňoch 03. – 05. 04. 2006 CTVŠ v spolupráci s VŠK a pod záštitou rektora EU usporiadalo 29. ročník športo-
vých medzifakultných súťaží o Pohár rektora EU. Študenti súťažili o najlepšiu fakultu v športoch: stolný tenis, 
basketbal, sálový futbal, florbal, volejbal, silové cvičenia, aerobik – maratón a bedminton. Spolu sa zúčastnilo 
324 študentov. V závere boli vyhodnotení najlepší jednotlivci, kolektívy a najlepšia fakulta, ktorá získala putov-
ný pohár. Poradie fakúlt: 1. miesto OF, 2. miesto FHI, 3. miesto FPM, 4. miesto FMV a 5. miesto NHF. Pri odo-
vzdávaní cien bol prítomný aj zástupca z Ministerstva školstva SR Ing. L. Čambal, riaditeľ ekonomiky športu. 
Pri príležitosti medzinárodného dňa študentov CTVŠ v spolupráci s VŠK Ekonóm usporiadalo týždeň športo-
vých súťaží Dni športu pre študentov EU. Študenti sa mohli zapojiť do súťaží bez ohľadu na príslušnosť 
k fakultám. Súťažilo sa vo volejbale, sálovom futbale, basketbale, florbale, aerobiku – maratóne, stolnom 
tenise, bedmintone a v súťaži o „najsilnejšieho študenta EU“. Na súťažiach sa každoročne zúčastňuje čoraz 
viac študentov, v tomto roku ich bolo 381. Víťazi v jednotlivých športoch boli odmenení vecnými cenami. 
Dňa 08. 11. 2006 sa na STU v Trnave konali Akademické majstrovstvá Slovenska v plávaní. EU v Bratislave 
reprezentovalo 6 študentov: Katarína Milly – FHI/1. ročník, Júlia Kalečíková – OF/3. ročník, Matej Lepieš – FHI/3. 
ročník, Peter Varga – OF/3. ročník, Marek Miček – OF/4. ročník, Michal Kraus – OF/4. ročník. Najlepšie umiest-
nenia: plavci obsadili prvých 5 miest, 2 druhé, 1 tretie, 2 štvrté a tým úspešne reprezentovali svoje fakulty. 

ZÁMERY ROZVOJA CTVŠ NA ROK 2007 
• Pokračovať v sprístupnení telesnej výchovy a športu čo najväčšiemu počtu študentov. Na hodinách tele-

snej výchovy vytvárať priestor na zvyšovanie vzdelanosti a vedomostí o životospráve, správnom pohy-
bovom režime. Zintenzívniť pôsobenie telovýchovných aktivít v procese aktívneho zdravia. 

• V rámci pedagogického procesu zapájať sa do systému odborného vzdelávania v jednotlivých špeciali-
záciách, sledovať nové trendy a zakomponovať ich do výučby. Využiť záujem študentov o telovýchovné 
sústredenia, kde okrem odborných prednášok z turistiky a lyžovania zaradiť aj teoretické poznatky      
o správnej strave, životospráve a pod. 

• V dôsledku možnosti výberu pohybových aktivít je stále veľký záujem o telovýchovné aktivity, ktoré sa 
uskutočňujú v blízkosti areálu školy na Dolnozemskej ceste. Objekt Školička má malú kapacitu a nedosta-
točné vybavenie (posilňovňa). V decembri 2006 sa podarila uskutočniť výstavba spŕch v učiteľskej 
a ženskej šatni. Je potrebné vybudovať ešte sprchy v šatni pre mužov a vybaviť ju novými skrinkami. Staré 
sú už nevyhovujúce, pretože sa nedajú dobre zabezpečiť proti krádežiam. Ďalej by bolo potrebné vytvoriť 
priestor na pohybové štúdio na poschodí objektu spojením dvoch väčších učební, čím by sa zväčšila kapa-
cita štúdia a vznikol by nový priestor na ďalšiu pohybovú aktivitu (stolný tenis, miestnosť na diagnostiku). 

• Zamerať sa na prípravu jubilejného 30. ročníka športových súťaží o Pohár rektora, ktorý sa uskutoční 
v mesiaci apríl. Zapojiť v individuálnych športoch čo najväčší počet študentov z jednotlivých fakúlt a tiež 
učiteľov a zamestnancov. 

• Pokračovať v reprezentácii fakúlt a univerzity vo vysokoškolskej lige fakúlt bratislavských univerzít, zú-
častňovať sa na akciách v rámci Slovenska aj na medzinárodných súťažiach. 

• Dlhodobým zámerom rozvoja CTVŠ je pokračovať v hľadaní riešenia na zlepšenie podmienok na telesnú 
výchovu a šport na EU výstavbou viacúčelovej haly s príslušným vybavením. Doterajšie objekty – telo-
cvičňa v Horskom parku, Školička a ihrisko na Pasienkoch sú z hľadiska kapacity, prístupnosti a sezón-
nosti využitia (ihrisko) už nepostačujúce. Tým by sa vytvoril aj priestor na lepšie zapojenie sa do športo-
vých a telovýchovných aktivít učiteľov a zamestnancov EU. 
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CENTRUM PROTIDROGOVÝCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB 

POSLANIE A PÔSOBNOSŤ 
Centrum protidrogových a poradenských služieb Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej CPaPS) je celo-
univerzitným účelovým pracoviskom zriadeným v súlade s Národným programom boja proti drogám, záko-
nom NR SR č. 38/1996 Z. z. o protidrogovom fonde a uznesením NR SR č. 230 zo dňa 14. 11. 1995. 
Cieľom, poslaním a hlavným zameraním CPaPS je systematické usmerňovanie riešenia naliehavých prob-
lémov v oblasti prevencie drogových závislostí a poskytovanie odborných poradenských a informačných 
služieb študentom, učiteľom a zamestnancom všetkých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave. 
 
Koordinátor PROF. ING. RUDOLF ŠLOSÁR, PHD. 

Zástupkyňa koordinátora PHDR. JARMILA KAČÁNIOVÁ, CSC. 

ČINNOSŤ 
Centrum protidrogových a poradenských služieb Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2006 uskutočňo-
valo aktivity najmä v týchto oblastiach: 

• poskytovalo preventívno-výučbové, poradenské a odborno-servisné služby, 
• študentom bola počas celého roka k dispozícii psychologická poradňa (každú stredu 13.30 – 14.30 hod. 

na pôde Katedry pedagogiky NHF EU, 4C 30), 
• informácie o CPaPS i psychologickej poradni boli zverejnené v študijných programoch všetkých fakúlt 

EU v Bratislave aj na akademický rok 2006/2007, 
• aj v pedagogickom vzdelávaní učiteľov všetkých fakúlt EU v Bratislave, v súlade so smernicou rektora č. 

4/1997, sa tematika drogových závislostí a ich prevencia dostala v roku 2006 do prebiehajúcich kurzov, 
tzv. pedagogického minima mladých, začínajúcich učiteľov univerzity, 

• vedúci pracovníci CPaPS sa pravidelne zúčastňovali na konferenciách s drogovou tematikou a informo-
vali o činnosti CPaPS na EU v Bratislave – PhDr. J. Kačániová, CSc., sa zúčastnila dňa 23. mája 2006 
na medzinárodnej konferencii na tému Bio-psycho-socio-spirituální model závislostí v Měřině, vystúpila 
s referátom na tému Protidrogová výchova v rodine, 

• v rámci poskytovania informácií všetkým študentom a zamestnancom EU boli publikované články 
s protidrogovou tematikou v časopisoch EKONÓM a JOURNAL a bola zakúpená odborná literatúra do 
študovní Slovenskej ekonomickej knižnice v Bratislave, 

• propagácia činnosti CPaPS, ako aj prezentácia rôznych odborných informácií o protidrogovej problema-
tike sa realizovali aj formou nástenných oznamovacích tabúl na pôde CPaPS, ako aj na vyhradených 
miestach všetkých fakúlt EU i na pôde ŠDaJ EU v Bratislave, 

• pri príležitosti Svetového dňa boja proti drogám (26. júna 2006) bol na pôde celej univerzity distribuovaný 
plagát oznamujúci heslo: STOP DROGÁM! 

• na Deň boja proti fajčeniu (21. 11. 2006) boli pripravené plagáty s touto tematikou na oznamovacích 
tabuliach všetkých fakúlt EU v Bratislave, 

• v rámci internej grantovej úlohy Katedry pedagogiky NHF Proces globalizácie a trvalo udržateľný rozvoj 
ako integrálna súčasť ekonomického vzdelávania sa riešila parciálna štúdia s názvom Zástoj rodiny 
a školy v primárnej prevencii drogovej závislosti, 

• publikácia PhDr. J. Kačániovej, CSc., s názvom Primárna prevencia drogových závislostí (Pedagogicko-
psychologická analýza), ktorá vyšla v roku 2005 vo Vydavateľstve EKONÓM, slúžila ako základná litera-
túra v predmete psychológia pre učiteľov, tak v dennej forme štúdia, ako aj v doplňujúcom pedagogickom 
štúdiu. 

Tieto a ďalšie aktivity, ktoré organizovalo CPaPS na Ekonomickej univerzite v Bratislave, mali za cieľ vytvá-
rať a realizovať koncepciu prevencie drogových závislostí na pôde univerzity i v študentských domovoch 
patriacich EU v Bratislave. 

Aj v roku 2007 CPaPS na EU bude poskytovať odborné, poradenské a informačné služby študentom a za-
mestnancom všetkých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave. 
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ARCHÍV EU 

POSLANIE A PÔSOBNOSŤ 
Archív Ekonomickej univerzity v Bratislave je celouniverzitným dokumentačným pracoviskom EU. Metodicky 
riadi a usmerňuje chod spisovej služby EU a vykonáva predarchívnu starostlivosť na všetkých stupňoch jej 
riadenia. Sústreďuje písomnosti a iné dokumenty pochádzajúce z činnosti univerzity a jej právnych pred-
chodcov. Odborne spracúva a sprístupňuje archívne fondy prostredníctvom vyhotovenia archívnych pomô-
cok ako inventárov, súpisov, zoznamov a pod. Poskytuje informácie z archívnych dokumentov na vedecké, 
úradné i súkromné účely a zabezpečuje ochranu archívnych dokumentov v zmysle zákona NR SR 
č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva vnút-
ra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia uvedeného zákona. 

Od júla 2005 patrí Archív Ekonomickej univerzity v Bratislave do skupiny špecializovaných verejných archí-
vov, ktorá bola vytvorená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na návrh Vedeckej archívnej rady ako 
poradného orgánu ministra vnútra pre vedecké a odborné otázky archívnictva. 
 
Riaditeľka MGR. EVA KOČIOVÁ 

DOKUMENTAČNÁ ČINNOSŤ 

PREBERANIE ARCHÍVNYCH MATERIÁLOV 

V priebehu roku 2006 prijal Archív Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len archív) do registratúrneho 
strediska spolu 11,10 bm spisového materiálu z jednotlivých fakúlt a rektorátnych pracovísk, a to: Podniko-
vohospodárska fakulta v Košiciach – 0,19 bm, sekretariát rektora – 1,65 bm, oddelenie prevádzky a investícií 
– 2,09 bm, oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium – 3,51 bm. Pobočka registratúrneho strediska na 
Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach prijala 3,66 bm spisového materiálu. 

OCHRANA ARCHÍVNYCH DOKUMENTOV 

Archív venoval osobitnú pozornosť a starostlivosť o archívny materiál ako predpísanej teplote a vlhkosti v ar-
chívnych depozitoch a zabezpečujú včasnú nápravu zistených nedostatkov. Bolo zabezpečené vyhotovenie 
a montáž kovových tabuliek na archívne regály, do ktorých sa vkladajú miestne zoznamy uložených archív-
nych a spisových materiálov. 

SPRÍSTUPŇOVANIE ARCHÍVNYCH DOKUMENTOV 

V rámci sprístupňovania sa pokračovalo s vypracovaním menných zoznamov k príslušným spisom absolven-
tov a študentov, ktorí neukončili štúdium. Zároveň pokračuje priebežné usporadúvanie a ukladanie prírast-
kov, či už do archívu, alebo do registratúrneho strediska, podľa registratúrneho poriadku a registratúrneho 
plánu Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

VYUŽÍVANIE ARCHÍVNYCH MATERIÁLOV A REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV 

Archív poskytol podklady k 258 žiadostiam, z toho bolo 238 žiadostí podaných písomnou formou o vydanie 
potvrdení o návšteve školy, zamestnaní na škole, jazykových znalostiach a pre dôchodkové účely. Predo-
všetkým študijným oddeleniam fakúlt univerzity a celouniverzitným pracoviskám. Pobočka registratúrneho 
strediska v Košiciach poskytla podklady k 60 žiadostiam. 
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PREDARCHÍVNA STAROSTLIVOSŤ 

Zamestnankyne archívu poskytovali metodické usmernenie predovšetkým tým zamestnancom jednotlivých 
organizačných útvarov univerzity, ktorí sa podieľali na odovzdávaní písomností do registratúrneho strediska. 
Na Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach zabezpečila metodické školenie tamojším zamest-
nancom pani Gabriela Kastellová, zodpovedná za činnosť tamojšej pobočky registratúrneho strediska archívu. 

VYRAĎOVANIE ARCHÍVNYCH ZÁZNAMOV 

Pri triedení, klasifikácii a ukladaní archívnych a registratúrnych záznamov boli vyčlenené duplicitné materiály 
a spisy bez znaku hodnoty „A“, t. j. určené na vyradenie, ktorým uplynula predpísaná doba uloženia. Táto 
úloha je vykonávaná priebežne. 

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 

• na dožiadanie Katedry ekonomickej teórie Národohospodárskej fakulty EU poskytol archív prehľad 
a spresňujúce údaje týkajúce sa pôsobenia vedúcich danej katedry a jej predchodcov (KPE, KNT a HD) 
za roky 1952 – 2006, 

• archív spolupracoval s Národným biografickým ústavom Slovenskej národnej knižnice v Martine pri vy-
pracúvaní hesiel do Biografického lexikónu zv. 3, 

• na dožiadanie člena vedeckej archívnej rady PhDr. Eleny Machajdíkovej uplatnil archív v rámci medzire-
zortného pripomienkového konania svoje pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
číslo 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona číslo 
515/2003 Z. z. 

INÉ 

• zamestnanci archívu systematicky metodicky usmerňovali činnosť pobočky registratúrneho strediska 
archívu na Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach, 

• účasť na 10. jubilejných archívnych dňoch v Slovenskej republike, ktoré zorganizoval Štátny archív v Le-
voči v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky – odbor archívov a registratúr v dňoch 20. 
– 22. júna 2006. 

ZÁMERY NA ROK 2007 

• Pokračovať v prácach na triedení a systematickom sprístupňovaní archívneho materiálu. 

• Zabezpečiť v rámci užšej spolupráce s jednotlivými fakultami, celouniverzitnými a rektorátnymi pracovis-
kami vyhotovenie časového harmonogramu odovzdávania spisového materiálu do registratúrneho stre-
diska EU podľa platných archívnych noriem. 

• Vypracovať podklad na aktualizáciu webovej stránky univerzity týkajúcej sa archívu a iné. 
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ÚSTAV MEDZINÁRODNÝCH PROGRAMOV EU 

ZAMERANIE ČINNOSTI 
Ústav medzinárodných programov je celouniverzitné pracovisko, ktorého poslaním je posilňovať internacio-
nalizáciu univerzity. Pri plnení svojho poslania ústav realizuje vzdelávacie, výskumné, dokumentačné, infor-
mačné, poradenské a popularizačné činnosti. 
 
Riaditeľka ústavu DOC. PHDR. JANA LENGHARDTOVÁ, PHD. 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

K 31. 12. 2006 bol počet zamestnancov, vrátane riaditeľky, 8. 

CEILA – CENTRUM IBERSKÝCH A LATINSKOAMERICKÝCH ŠTÚDIÍ  

Organizuje, koordinuje, resp. realizuje vzdelávacie, výskumné a popularizačné činnosti orientované na tvor-
bu a šírenie poznatkov o krajinách Iberského polostrova a Latinskej Ameriky a spolupracuje pri rozvoji vzťa-
hov univerzity s univerzitami/inštitúciami z krajín uvedenej oblasti. 

V súlade s koncepciou ďalšieho rozvoja, v ktorom sa počíta s vybudovaním ďalších analogických centier 
oblastných štúdií, ÚMP realizuje uvedené typy aktivít aj v zameraní na ďalšie krajiny/oblasti. 

KANCELÁRIA EURÓPSKYCH FONDOV 

Poskytuje dokumentačné, informačné, konzultačné a poradenské služby na podporu medzinárodných pro-
jektov univerzity a vedie ich evidenciu. Spolupracuje na tvorbe a riadení celouniverzitných projektov. 

ŠTUDIJNÝ REFERÁT NEMECKOFÓNNYCH PROGRAMOV 

Zabezpečuje administratívny a organizačný chod nemeckofónnych programov. 

ADMINISTRATÍVNO-PREVÁDZKOVÝ REFERÁT – zabezpečuje prevádzku pracoviska. 

VZDELÁVACIA ČINNOSŤ 

ÚMP/CEILA 

Úlohou centra je tvorba, koordinácia, resp. realizácia interdisciplinárnych a pluridisciplinárnych študijných 
programov/kurzov/modulov v zameraní na interkultúrnu komunikáciu, oblastné štúdie a iné formy internacio-
nalizácie vzdelávania. 

V roku 2006 ÚMP/CEILA realizoval nasledujúce aktivity: 

• Koordinácia medzinárodného projektu SOCRATES-ERASMUS 1 – č. 2003-3676/001-001 S02 21CIEU 
ÚMP/CEILA Interkultúrna komunikácia v medzinárodných hospodárskych vzťahoch. Aplikácia: iberské 
a latinskoamerické štúdie v záverečnej etape; projekt bol ukončený k 30. 09. 2006. 

• Vypracovanie koncepcie a akreditačného spisu celouniverzitného študijného programu interkultúrna ko-
munikácia v medzinárodných ekonomických vzťahoch (medziodborový študijný program pre 2. stupeň 
vysokoškolského vzdelávania v kombinácii študijných odborov 3.3.17 medzinárodné ekonomické vzťahy 
a 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry, a to pre tri aplikácie: anglofónna, hispanofónna a nemeckofónna ob-
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lasť); po predchádzajúcom inštitucionálnom postupe bol návrh na predloženie študijného programu na 
akreditáciu schválený na zasadaní Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 13. 12. 2006. 

• Odborná koordinácia časti aktivít projektu ESF Internacionalizácia vzdelávania ekonómov a manažérov 
(Aktivita II: interdisciplinárne moduly z oblastných štúdií a interkultúrnej komunikácie a Aktivita III. integ-
rované školenia učiteľov). 

• Realizácia kurzov španielskeho jazyka v rámci podnikateľskej činnosti (6 kurzov, 78 frekventantov). 

• Realizácia v poradí už tretej Letnej školy ITSM Monterrey 2006, ktorá sa na základe dohody medzi Eko-
nomickou univerzitou v Bratislave a Technologickým inštitútom Monterrey konala na pôde Ekonomickej 
univerzity v Bratislave v dňoch 11. až 17. júna 2006; na programe sa zúčastnilo 24 študentov ITSM Mon-
terrey vedených profesorom Milenkom Paničom. 

ÚMP/ŠTUDIJNÝ REFERÁT NEMECKOFÓNNYCH PROGRAMOV 

Zabezpečoval administratívny a organizačný chod celouniverzitných nemeckofónnych programov, a to bila-
terálneho študijného programu medzinárodný finančný manažment, ktorý sa realizuje v spolupráci Ekono-
mickej univerzity v Bratislave s Univerzitou Martina Luthera v Halle-Wittenbergu, a doplnkového nemecko-
fónneho štúdia. Odborným garantom oboch projektov je prof. Ing. Michal Fendek, PhD., (FHI). 

V poradí druhá slávnostná promócia absolventov študijného programu medzinárodný finančný manažment 
sa uskutočnila dňa 16. februára 2006. 

 

POČET ŠTUDENTOV NEMECKOFÓNNEHO ŠTÚDIA TAB. Č. 3.10 

program 
absolvovali 

prijímacie skúšky
do 1. ročníka 

celkový počet 
študentov 

LS 2005/2006 

celkový počet 
študentov 

ZS 2006/2007 
prax 

v zahraničí 
absolvovali 
záverečné 

skúšky 

medzinárodný finančný manažment 17 40 33 16 18 
nemeckofónne štúdium – 870 890 – – 
spolu 17 910 923 16 18 

VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 

Úlohou ÚMP/CEILA je podpora (motivačné aktivity, podpora publikácií z danej tematickej oblasti a i.) a reali-
zácia výskumu v oblasti interkultúrnej komunikácie a oblastných štúdií. Dosiahnuté výsledky za rok 2006: 

• V súvislosti s vypracovaním koncepcie vzdelávania a výskumu v študijnom programe interkultúrna ko-
munikácia v medzinárodných ekonomických vzťahoch boli  vytvorené aj predpoklady na systémovú reali-
záciu interdisciplinárneho a pluridisciplinárneho výskumu v oblasti interkultúrnej komunikácie a oblast-
ných štúdií na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 

• Aktívna účasť na okrúhlom stole expertov Spoločný priestor vysokoškolského vzdelávania Európa-
Latinská Amerika, ktorý v rámci medzinárodného seminára REAL Regionálna integrácia, interkontinen-
tálna spolupráca medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou zorganizoval Rakúsky inštitút pre Latin-
skú Ameriku, Viedeň, v dňoch 24. – 26. apríla 2006. 

• Realizácia záverečného seminára projektu Interkultúrna komunikácia v medzinárodných ekonomických 
vzťahoch. Aplikácia: iberské a latinskoamerické štúdie, ktorý sa za účasti zahraničných partnerov projek-
tu z Českej republiky, Španielska a Rakúska konal na ÚMP/CEILA Ekonomickej univerzity v Bratislave 
dňa 22. júna 2006. 

• V rámci medzinárodného projektu SOCRATES-ERASMUS 1 – č. 2003-3676/001-001 S02 21CIEU ÚMP/ 
CEILA boli publikované práce v oblasti iberoamerických štúdií a interkultúrnej komunikácie (celkove 7 ti-
tulov; z toho 1 titul na propagáciu študijného programu interkultúrna komunikácia v medzinárodných 
ekonomických vzťahoch). Kvantitatívny prehľad celkovej publikačnej činnosti (vrátane publikácií uvede-
ného projektu) podáva nasledujúca tabuľka. 
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PREHĽAD PUBLIKOVANÝCH PRÁC A VÝSTUPOV ZA ROK 2006 TAB. Č. 3.11 

Kategória počet/AH 

a) Knižné publikácie 5/42,4 

Odborné knižné publikácie – v domácich vydavateľstvách 3/29,9 
Učebné texty (skriptá – prednášky, cvičenia) 2/12,5 

b) Odborné práce publikované v odborných časopisoch 2/1,2 

 – v zahraničných recenzovaných 1/1,1 
 – v domácich 1/0,1 

c) Vedecké práce publikované v zborníkoch (z konferencií) 3/3,3 

V medzinárodných – recenzovaných zborníkoch 1/1,1 
 – ostatných zborníkoch 2/2,2 

d) Prezentácia na vedeckých (umeleckých) sympóziách, kongresoch a pod. 2/0,6 

Medzinárodných – vyžiadané prednášky 1/0,3 
Domácich – vyžiadané prednášky 1/0,3 

e) Ostatné 10/12,7 

Redakčné a zostavovateľské práce 2/4,9 
Ostatné odborné práce 8/7,8 

PORADENSKÁ, KONZULTAČNÁ A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ 

V súlade s hlavnou úlohou Kancelárie európskych fondov ÚMP aj v roku 2006 poskytovala služby na podpo-
ru medzinárodných projektov univerzity (okrem výskumných, ktoré nepatrili do agendy ústavu) a projektov 
ESF. Priebežne sa uskutočňovali pravidelné činnosti (konzultácie a poradenstvo pre manažérov a podávate-
ľov medzinárodných projektov; zabezpečovanie dokumentácie pri podávaní projektov; evidencia medziná-
rodných projektov; priebežná aktualizácia databázy; spracovanie a zverejňovanie informácií o medzinárod-
ných projektoch; spracovanie podkladov na štatistické účely a vykazovanie činnosti EU a i.). Prehľady o me-
dzinárodných projektoch Ekonomickej univerzity v Bratislave v období od roku 2001 do súčasnosti (anotácie 
projektov, tabuľky a grafy o vývoji medzinárodných projektov univerzity podľa rôznych kritérií) sú zverejnené 
na webovej stránke ÚMP. 
 
Prehľad o ďalšej činnosti ÚMP/KEF pri podpore medzinárodných projektov v roku 2006 podáva nasledujúca 
tabuľková časť: 
 

ÚMP KOORDINOVAL NASLEDUJÚCE PROJEKTY PREBIEHAJÚCE V ROKU 2006 TAB. Č. 3.12 

p č. program/ 
podprogram číslo projektu názov projektu koordinátor//manažér 

1. LDV 
Mobilita SK/03/A/F/PL-5012013 Interkultúrna komunikácia v hospodárskej praxi Mgr. Monika Vincová 

2. LDV 
Mobilita SK/05/A/F/PL-5023095 Interkultúrna komunikácia v hospodárskej praxi 

– stáže pre absolventov EU Mgr Monika Vincová 

3. 
SOCRATES 
Erasmus I- 
Curriculum 
Development 

2003-3676/001-001 SO2 21CIEU 
Interkultúrna komunikácia v medzinárodných 
ekonomických vzťahoch. Aplikácia: iberské 
a latinskoamerické štúdie 

doc. PhDr. 
Jana Lenghardtová, PhD.

// 
Danka Pašteková 

 
V rámci mobilitných projektov LdV (č. 1, 2) absolvovalo prax v zahraničí 25 študentov univerzity. 
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ÚMP SPOLUPRACOVAL PRI RIADENÍ NASLEDUJÚCICH CELOUNIVERZITNÝCH PROJEKTOV 
(ORGANIZAČNÝ, ADMINISTRATÍVNY A FINANČNÝ MANAŽMENT) PREBIEHAJÚCICH V ROKU 2006 TAB. Č. 3.13 

p. č. program/ 
podprogram názov projektu zodpovedný 

riešiteľ číslo projektu na organizačnom, administratívnom 
a finančnom riadení spolupracovali 

1. ŠF – ESF 
MŠ SR 

Celouniverzitný projekt: 
Internacionalizácia vzdelávania 
ekonómov a manažérov 

Koordinátorka: 
doc. Ing. Gizela 
Lénártová, PhD.

EU/ÚMP 

13120120125 

Mgr. Slávka Bieliková, 
(administratívny a organizačný manažment)

Ing. Emília Zalaiová, 
(finančný manažment) 

2. ŠF – ESF 
MŠ SR 

Celouniverzitný projekt: 
Vytvorenie integrovaného 
systému zabezpečenia 
a zdokonaľovania kvality na EU 

Koordinátor: 
prof. Ing Vojtech

Kollár, CSc. 
13120120169 

Ing. Soňa Galanová, 
(administratívny a organizačný manažment)

Ing. Emília Zalaiová, 
(finančný manažment) 

 

NA ÚMP BOLI VYPRACOVANÉ NASLEDUJÚCE MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY SCHVÁLENÉ V ROKU 2006 TAB. Č. 3.14 

 
V rámci uvedených mobilitných projektov LdV bude prax v zahraničí absolvovať 28 študentov univerzity. 
 

NA ÚMP BOLI V ROKU 2006  VYPRACOVANÉ NASLEDUJÚCE ĎALŠIE PROJEKTY TAB. Č. 3.15 

 

ÚMP SPOLUPRACOVAL PRI TVORBE NASLEDUJÚCICH PROJEKTOV PODANÝCH V ROKU 2006 TAB. Č.3.16 

 

ÚMP REALIZOVAL V ROKU 2006 NASLEDUJÚCE MOTIVAČNÉ A INFORMAČNÉ PODUJATIA 
NA PODPORU PROJEKTOV  TAB. Č. 3.17 

p. č. názov seminára/školenia dátum konania 

1. TEMPUS – Spoločné európske projekty 04. 05. 2006 
2. Informačné stretnutie k programu LDV pre študentov EU 27. 06. 2006 
3. Informačné stretnutie k programu LDV pre učiteľov EU 27. 06. 2006 
4. Informačné stretnutie pre záujemcov/účastníkov stáží v Nemecku 19 . 09. 2006 

5. Podujatie v rámci Týždňa vedy realizované v spolupráci so SAIA: 
Vedeckovýskumné programy a projekty  22. – 23. 11. 2006 

p. č. program/ 
podprogram názov projektu vypracovala číslo projektu 

1. LdV 
Mobilita Internacionalizácia vzdelávania ekonómov a manažérov Ing. Soňa Galanová SK/06/A/F/PL-602 2124

2. LdV 
Mobilita Praktické vzdelávanie absolventov EUBA Ing. Soňa Galanová SK/06/A/F/PL-602 3123

p. č. program/ 
podprogram názov projektu vypracovala termín podania 

projektu výsledok 

1. ŠF – ESF 
MŠ SR 

Celouniverzitný projekt: 
Multidisciplinárna sieť excelentnosti na podporu
zapojenia SR do medzinárodnej tvorby 
a transferu poznatkov a technológií 
– Koncepcia koordinačného pracoviska 

doc. PhDr. Jana 
Lenghardtová, PhD. 17. 02. 2006 

projekt nebol 
zaradený 

do hodnotiaceho
procesu 

2. Erasmus Mundus Interkultúrne percepcie v univerzitnej spolupráci doc. PhDr. Jana 
Lenghardtová, PhD. 31. 05. 2006 neschválený 

p.č program/ 
podprogram názov projektu podávateľ 

fakulta/pracovisko 
termín podania 

projektu výsledok 

1. TEMPUS III Adaptation of Universities 
to Lifelong Learning Concept prof. Ing. Ján Porvazník, CSc., CĎV 15. 02. 2006 neschválený 

2. ŠF – ESF 
MŠ SR 

Manažment predaja 
(vo francúzskom jazyku) prof. Ing. Jaroslav Kita CSc., OF 17. 02. 2006 schválený 

3. ŠF – ESF 
MŠ SR 

Medzinárodný manažment 
(v anglickom jazyku) prof. Ing. Štefan Slávik, CSc., FPM 17. 02. 2006 schválený 
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POPULARIZAČNÁ ČINNOSŤ 
• Spolupráca pri organizovaní podujatia Dni mexickej kultúry v Bratislave, ktoré sa konali v dňoch 18. – 19. 

mája 2006. 

• V rámci podujatia v spolupráci so SAIA bola zorganizovaná prezentácia možností študijných pobytov 
v Mexiku (19. mája 2006). 

• Spolupráca s Aulou Cervantes pri organizácií dvoch kultúrnych podujatí: 

• Prezentácia prekladu diela španielskeho autora Andrésa Solera Koncert v Seville (2. mája 2006). 

• Inaugurácia výstavy fotografií Machy Lancner Ďalej od mora, bližšie k slnku (16. októbra 2006). 

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A SPOLUPRÁCA S PRAXOU 

• Priebežná spolupráca s Aulou Cervantes a s Kanceláriou pre strednú a východnú Európu mexickej uni-
verzity Instituto Tecnológico de Monterrey. 

• Spolupráca so študentskou organizáciou AIESEC na projekte UNIversity zameranom na podporu spolu-
práce univerzity s podnikovou sférou (do mája 2006). 

• Spolupráca s Asociáciou pre mládež vedu a techniku AMAVET/Klub 880. 

• Spolupráca s Veľvyslanectvom Mexika pri príprave oficiálnej návštevy mexického prezidenta Vicenta 
Foxa Quesadu v SR; návšteva sa konala v dňoch 10. – 13. mája 2006. 

• Iniciovanie rámcovej dohody o spolupráci s univerzitou MEGATREND v Belehrade, Srbsko, a spolupráca 
pri uzavretí dohody (dohoda podpísaná 8. septembra 2006). 

• Spolupráca pri rokovaniach so zástupcami z Winona State University (Minnesota, USA) a vypracovanie 
ideového námetu na potenciálny spoločný projekt. 

• V spolupráci s OZV ústav bol spoluorganizátorom dvoch webových konferencií organizovaných v rámci 
projektu Interreg III A Rakúsko-Slovensko pod názvom Frauen a Ženy: 

• webová konferencia na tému Pracovná mobilita žien v EÚ (12. októbra 2006), 

• webová konferencia na tému Moderný svet komunikácie (13. novembra 2006). 

INÁ ČINNOSŤ 

Spolupráca pri príprave sebahodnotiacej správy a organizačnom zabezpečení 2. fázy hodnotiaceho procesu 
Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý realizovala Európska asociácia univerzít v rámci Projektu inštitu-
cionálneho hodnotenia vysokých škôl SR. 

ZÁMERY ROZVOJA ÚMP V ROKU 2007 

• V súlade s rozpočtovými možnosťami pokračovať v budovaní cieľovej organizačnej štruktúry pracoviska. 

• Aktualizovať celouniverzitný projekt vytvorenia pluridisciplinárneho centra excelentnosti na podporu za-
pojenia univerzity do medzinárodnej tvorby a transferu poznatkov s perspektívou vytvorenia celosloven-
skej siete a podať ho v relevantnej výzve ESF. 

• Predložiť akreditačný spis celouniverzitného študijného programu interkultúrna komunikácia v hospodár-
skej praxi na akreditáciu Akreditačnej komisii vlády SR. 



CELOUNIVERZITNÉ PRACOVISKÁ EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

 142 

EKONOMICKÉ ROZHĽADY 
V roku 2006 vyšli všetky 4 čísla XXXV. ročníka Ekonomických rozhľadov pravidelne každý štvrťrok a v rov-
nakom rozsahu približne 131 strán, spolu 525 strán, čo predstavuje 42 AH, čiže 840 normalizovaných strán 
rukopisu a zahŕňa 13 statí, 20 príspevkov do vedeckej diskusie, 17 prehľadov a konzultácií, 10 recenzií a 7 
informácií, spolu 67 príspevkov; z toho 8 príspevkov bolo publikovaných v angličtine, 1 príspevok v ruštine, 
všetky so slovenským resumé a ostatné v slovenčine s anglickým „summary“. Oproti minulému roku je počet 
príspevkov v rubrike state a diskusia nižší o 7. Z celkového počtu 84 autorov je 8 zahraničných, z toho 1 
z Českej republiky. 

Každý príspevok posúdil interne člen výkonnej redakčnej rady, na jeho odporúčanie ho zoponoval externý 
odborný recenzent z mimouniverzitného pracoviska. Príspevky do každého čísla a ich zaradenie do rubrík 
schválila výkonná redakčná rada. Spracovanie jedného príspevku je spravidla nie dlhšie ako 3/4 roka (inter-
né posúdenie, prepracovanie po internom posúdení, externé posúdenie, prepracovanie po externom posú-
dení, redakčná úprava, tlač spolu s prvou, resp. i druhou autorskou korektúrou). Aj v tomto roku bol značný 
záujem o publikovanie v ER, čo zrejme naďalej súvisí s kritériami na hodnotenie vedeckej zdatnosti pracov-
níkov vysokých škôl a v poslednom čase aj s rozšírením doktorandského štúdia. Úprava príspevkov v redak-
cii je náročná tak na odbornú spoluprácu s recenzentmi a autormi, ako aj na administratívne práce a na počí-
tačové spracovanie textu vrátane obrázkov pre tlačiareň. V roku 2006 sa podarilo znížiť tlačiarenské nákla-
dy. Značný objem prác predstavuje tiež styk s odberateľmi ER a ich expedovanie. 

Každé číslo ER má 500 výtlačkov. V súlade s organizačným poriadkom a rozhodnutím redakčnej rady sú 
jednotlivé čísla bezplatne posielané všetkým členom vedenia EU a fakúlt, členom Vedeckej rady a Akade-
mického senátu EU, členom Správnej rady EU, vedúcim katedier a rektorátnych pracovísk EU, vedúcim 
katedier ekonomického zamerania na všetkých univerzitách SR, pracoviskám v SR podľa tlačového zákona, 
univerzitám a knižniciam vo svete (Austrália – 1, Holandsko – 1, Japonsko – 1, Maďarsko – 2, NSR – 9, 
Poľsko – 6, Rakúsko – 1, Švajčiarsko – 1, Taliansko – 1, USA – 3, Veľká Británia – 1), ekonomickým odde-
leniam zastupiteľských úradov v SR, domácim i zahraničným členom redakčnej rady, autorom a externým 
recenzentom, účastníkom medzinárodných vedeckých konferencií v rámci EU. V roku 2005 bol počet pred-
platiteľov 30. 

Výtlačky ER zasielané do zahraničia umožňujú SEK na recipročnom princípe dostávať cenné zahraničné 
periodiká, čo je aj finančne veľmi výhodné; SEK preberá od redakcie a expeduje spolupracujúcim inštitúciám 
90 výtlačkov ER z každého čísla. 

Fakturovaná suma za jedno číslo bola 62 250,- Sk vrátane DPH, takže celkové náklady na tlač a knižné 
spracovanie všetkých čísiel jedného ročníka boli tesne pod stanovenou sumou 250-tis. Sk s DPH. Na zákla-
de rozhodnutia redakčnej rady je od roku 2003 stanovená cena za jeden výtlačok 50,- Sk, čo vyplynulo zo 
súčasného rozsahu a nárastu nákladov na tlač. Z úsporných dôvodov bola vylepšená technická úprava tex-
tu, takže 1 AH sa zmestí na menší počet strán. 

Zameranie ER je orientované na aktuálne problémy tranzitívnych ekonomík s osobitným zreteľom na ich 
zapájanie do integračných a globalizačných procesov. Takéto zameranie by nám mohlo pomôcť pri zaradení 
ER do citačného indexu (SCI), o čo sme sa už dvakrát uchádzali a v odpovedi nám bolo odporučené po 
určitom čase záujem obnoviť. V priebehu tohto roka sme nadobudli presvedčenie, že ER majú väčšiu šancu 
ako v minulosti byť zaradené medzi karentované časopisy, takže v marci t. r. sa obrátime na Institute for 
Scientific Information vo Philadelphii v USA. 

Šance ER treba posudzovať s ohľadom na nasledujúce okolnosti. 

V súčasnosti je do SSCI v kategórii ECONOMICS zaradených 172 ekonomických periodík z 20 krajín sveta 
s takouto štruktúrou: 

Austrália – 2, Japonsko – 3, Rakúsko – 1, Mexiko – 1, Kanada – 1, Holandsko – 23, ČR (PE, FÚ) – 2, Rusko 
– 3, Anglicko – 11, Škótsko – 1, Fínsko – 1, Slovensko (EČ) – 1, Francúzsko – 2, Južná Afrika – 1, NSR – 4, 
Švédsko – 1, India – 1,  Švajčiarsko – 5, Írsko – 1, USA – 110. 

Ekonomické rozhľady v súčasnosti plnia svoje poslanie a prispievajú k utváraniu dobrého obrazu o EU doma 
i vo svete. Ich ďalšie skvalitňovanie závisí predovšetkým od kvality príspevkov z EU i mimo nej. V tomto 
zmysle musia byť ER naďalej záležitosťou celej EU. 
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CENTRUM UNIVERZITNÝCH SLUŽIEB EU 

POSLANIE A PÔSOBNOSŤ 
Je účelovým zariadením, ktoré poskytuje komplexné ubytovacie, stravovacie a rekreačné služby študentom, 
doktorandom a zamestnancom EU v Bratislave. 
 
Riaditeľka ING. ANEŽKA DURANKOVÁ 
 
ŠDaJ Horský park riaditeľka ING. JANA SUHAJOVÁ 

ŠDaJ Petržalka riaditeľka ING. IVETA RUDAVSKÁ 

ŠD Ekonóm a UZ Vlčie hrdlo riaditeľka MGR. DAGMAR SCHMIDTOVÁ 
 
Do kompetencie CUS patrí: 
a) Študentský domov a jedáleň Horský park EU, 
b) Študentské domovy a jedáleň EU v Petržalke, 
c) Študentský domov Ekonóm a UZ Vlčie hrdlo, 
d) Učebno-výcvikové zariadenie VIRT, 
e) Ubytovacie zariadenie POKROK, 
f) Účelové zariadenie Konventná. 

Prepočítaný počet zamestnancov CUS: 52,7 v ŠJ a 115 v ŠD. Zamestnanci kategórie R tvoria vyše 85 %. 

UBYTOVANIE 

EU má 7 ubytovacích zariadení v Bratislave a jedno ubytovacie zariadenie s kapacitou 203 lôžok na Bellovej 
ul. č. 1 v Košiciach, ktoré patrí pod PHF. Celková kapacita je  3 824 lôžok rôznej kvality. 

V hodnotenom období boli v jednotlivých ŠD vykonané tieto aktivity: 

ŠD HORSKÝ PARK 

• oprava a sprevádzkovanie zdravotného strediska s odbornými ambulanciami pre študentov, zamestnan-
cov EU a cudzích záujemcov (zubný lekár, lekár prvého kontaktu, kožný lekár a gynekológ), 

• zdigitalizovanie oboch kotolní v objektoch ŠD, 

• rozšírenie plochy parkoviska o 100 m² na ŠD Prokopa Veľkého, 

• výmena okien v bloku F, ktorý sa bude v lete rekonštruovať, 

• začalo sa s výmenou okien na ŠD Hroboňova, 

• oprava dvoch veľkých terás, 

• oprava ďalších častí strechy na oboch internátoch, 

• výmena časti interiéru a bielizne. 

ŠD PETRŽALKA 

• čiastočná výmena interiéru a bielizne. 

ŠD EKONÓM A UZ VLČIE HRDLO 

• výmena okien na 5. poschodí v UZ Vlčie hrdlo, 

• čiastočná výmena interiéru a bielizne. 
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Počet študentov a zamestnancov v ubytovacích zariadeniach je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 

POČET UBYTOVANÝCH PODĽA JEDNOTLIVÝCH ŠD TAB. Č. 3.17 

študentské domovy EU v Bratislave študenti a doktorandi zamestnanci a ostatní počet ubytovaných 

Dolnozemská 1 431 26 457 
Starohájska 4 300  300 ŠD Petržalka 
Starohájska 8 240  40 

Prokopa Veľkého 41 1 080  1 080 
ŠD Horský park 

Hroboňova 4 698  698 

UZ Vlčie hrdlo 74 449 1 450 
ŠD Ekonóm Prístavná 8 396  396 

ŠD Bellova 1 Košice – patrí pod PHF 203  203 

spolu 3 797 27 3 824 

STRAVOVANIE 

Ekonomická univerzita v Bratislave prevádzkuje tri stravovacie zariadenia: 

• Študentská jedáleň Dolnozemská, ktorá disponuje kapacitou cca 2 000 jedál denne a je schopná pokryť 
celkové potreby v hlavnom areáli školy, tiež zásobuje a prevádzkuje dva bufety na Dolnozemskej a jeden 
v ŠD Ekonóm, ktorý postupne zabezpečuje stravovanie študentov a zamestnancov. Po zavedení KRE-
DITu7 bude aj toto zariadenie v celkovej ponuke možností stravovania na EU. 

• Študentská jedáleň Horský park – má kapacitu 1 400 teplých jedál denne, zabezpečuje a prevádzkuje 
dva bufety a poskytuje stravovanie študentom, zamestnancom a cudzím stravníkom. Tiež zabezpečuje 
denný dovoz stravy max. 120 obedov pre zamestnancov EU v bufete V3, v budove rektorátu. 

• Stravovacie zariadenie na Konventnej s kapacitou 100 teplých jedál denne bolo od 01. 11. 2005 do 31. 
12. 2006 v prenájme. Od januára 2007 slúži ako stravovacie zariadenie EU a zabezpečuje podávanie 
obedov pre zamestnancov EU a cudzích stravníkov. 

V roku 2006 vyrobili študentské jedálne spolu 250 087 porcií hlavných jedál, z toho študentom 
151 806, ostatným stravníkom (vrátane zamestnancov) 98 281 porcií. Celková hodnota stravného lístka 
zostala nezmenená, pre študenta je 60,- Sk, z toho príspevok zo ŠR je 20,- Sk a študent platí 40,- Sk. Cel-
ková hodnota stravného lístka pre zamestnanca je 72,- Sk, z toho príspevok zo ŠR je 40,- Sk, zo SF 6,- Sk 
a zamestnanec platí 31,- Sk. Stravovanie v sobotu je zabezpečené v bufete V3 v budove rektorátu. 

Študentské jedálne okrem stravovania študentov a zamestnancov zabezpečovali rôzne odborné a spoločen-
ské akcie univerzitné, fakultné a akcie pri príležitosti životných jubileí pre zamestnancov a pre cudzie subjek-
ty. Bufet v ŠD Ekonóm je zásobovaný teplými a studenými jedlami zo ŠJ Dolnozemská. V roku 2007 chceme 
pokračovať v ďalšom rozšírení KREDITu7 do ostatných stravovacích zariadení a bufetov. 

REKREÁCIE 

V uplynulom roku sme zabezpečovali celoročné rekreačné pobyty v RZ POKROK v Hornom Smokovci a se-
zónne v UVZ VIRT vrátane vykonávania celej agendy súvisiacej s ich prideľovaním. 

UVZ VIRT 

V čase 01. 05. – 30. 06. 2006 poskytovalo priestory na školské výlety, plavecké kurzy a letné sústredenia 
žiakov zo základných a stredných škôl z Nitrianskeho a Bratislavského kraja, ako i našich študentov. Po 
prvýkrát sa neuskutočnil detský letný tábor z dôvodu nezáujmu. Celkovo sa tu zrekreovalo 966 rekreantov 
z prevažnej väčšiny zamestnanci, dôchodcovia EU a ich rodinní príslušníci. Okrem ubytovania im bolo po-
skytnuté celodenné stravovanie s možnosťou výberu jedál, ako i športové vyžitie (kúpanie v bazéne s ter-
málnou vodou, tenis, vodné športy, bicyklovanie). 
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RZ POKROK HORNÝ SMOKOVEC 

Poskytuje celoročné služby. V uplynulom roku sme zabezpečili pobyt pre cca 250 návštevníkov, prevažne 
zamestnancov EU, ich rodinných príslušníkov a študentov EU. Objekt je prevádzkyschopný, ale v budúcnosti 
bude potrebná jeho celková rekonštrukcia. 

ZÁMERY NA ROK 2007 

V oblasti ubytovania a rekreácií chceme pokračovať v skvalitňovaní úrovne bývania, konkrétne: 

• pokračovať v rekonštrukcii bloku F v ŠD Prokopa Veľkého. Po jeho zariadení novým interiérom ho odo-
vzdáme v októbri 2007, 

• pokračovať vo výmene okien v ŠD Hroboňova 4 a v UZ Vlčie hrdlo, čím sa nielen zlepší kvalita bývania, 
ale hlavne zníži energetická náročnosť na ich prevádzkovanie, 

• zabezpečovať postupné zosieťovanie ďalších izieb na sprístupnenie internetu vo všetkých ŠD, 

• v ŠD Starohájska 4 pripraviť podmienky na komplexnú opravu vrátane výmeny interiéru, 

• v RZ Pokrok a UVZ Virt pripraviť podmienky na celkovú rekonštrukciu objektov. 
 
 
V stravovacej oblasti 

• hľadať možnosti zvýšenia počtu podaných jedál a počtu stravníkov, 

• obnoviť stravovanie pre zamestnancov a hostí EU v UZ na Konventnej 1, 

• rozšíriť KREDIT 7 na ďalšie stravovacie zariadenia a bufety, s možnosťou stravovania aj pre cudzích 
záujemcov. 
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FOLKLÓRNY SÚBOR EKONÓM 
Organizačný vedúci MGR. ONDREJ LENÁR 

Umelecká vedúca MGR. ART. LENKA ŠÚTOROVÁ 

Tajomníčka ING. SOŇA VANKOVÁ 

Hospodárka BOŽENA LABÁTOVÁ 

Vedúca tanečnej zložky MGR. ART. LENKA ŠÚTOROVÁ 

Vedúca speváckej zložky ING. JANA KOLLÁROVÁ 

Pedagógovia tanca ING. LUCIA NINČÁKOVÁ, ING. JAROSLAV GAJDOŠ 

ZÁJAZDY, FESTIVALY A VYSTÚPENIA 

FS Ekonóm vystupoval v roku 2006 na folklórnych festivaloch na Myjave, v Očovej (Očovská hruda), Novom 
Meste nad Váhom, Detve (podpolianske slávnosti), Kokave nad Rimavicou (Koliesko) a v rámci Bratislav-
ského kultúrneho leta absolvoval sériu vystúpení na Primaciálnom námestí v Bratislave a zúčastnil sa aj na 
fašiangových oslavách v Čiernom Balogu. 

V marci, v rámci udeľovania cien Oskar bez hraníc, otváral program v novostavbe Národného divadla v Bra-
tislave. 

V máji FS Ekonóm absolvoval niekoľko majálesových vystúpení v Pezinku, v Rusovciach a tiež Majáles 
s Ekonómom v DK Zrkadlový háj v Bratislave – Petržalke. 

Začiatkom júla sa zúčastnil na súťažnej prehliadke vysokoškolských súborov Akademická Nitra 2006. 

V septembri bol na úspešnom zájazde na Medzinárodnom vysokoškolskom folklórnom festivale v Krakove 
v Poľsku, odkiaľ si priniesol tri ocenenia: 

• Diplom pre FS Ekonóm za koncepciu programu, jeho vysokú umeleckú hodnotu a vynikajúce predvedenie. 

• Diplom pre ľudovú hudbu za štýlovú interpretáciu ľudovej hudby. 

• Diplom za umeleckú a nápaditú choreografiu tancov. 

Nemenej dôležité boli aj vystúpenia FS Ekonóm na rôznych akciách organizovaných Ekonomickou univerzi-
tou v Bratislave. 
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