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S p r á v a 
o vedeckovýskumnej činnosti na EU v Bratislave 

za rok 2007 
 

1. ÚVOD 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave) realizovala v uplynulom roku svoje aktivity vo 
všetkých oblastiach univerzitného pôsobenia v súlade s Dlhodobým zámerom rozvoja EU v Bratislave na roky 
2007-2011 s výhľadom do roku 2015 ako aj v súlade s Hlavnými úlohami EU v Bratislave na rok 2007. Svoje 
úsilie koncentrovala na posilnenie dosiahnutých pozitívnych výsledkov, hľadanie nových prístupov a riešení 
s cieľom udržania a zlepšenia pozície v akademickej komunite SR, ktorá sa v posledných rokoch vyznačuje 
rastúcou konkurenciou. Práca zamestnancov univerzity a jej vedenia rešpektovala poznanie, že kvalita 
vzdelávacích aktivít je úzko spätá s tvorivou vedecko-výskumnou prácou učiteľov, ich kontaktmi s praxou 
a zahraničnými univerzitami. Uznanie významu rozvoja tvorivého vedeckého bádania rezonovalo v aktivitách 
všetkých pracovísk univerzity a bolo motivované aj cieľom  posilniť status univerzitnej vysokej školy a obhájiť 
ho v procese komplexnej akreditácie univerzity v roku 2008.  
Vedecká rada Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len VR EU v Bratislave) plnila v roku 2007 svoje 
úlohy v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a zákona č. 363/2007 Z.z., v súlade so Štatútom EU v Bratislave a Rokovacím poriadkom VR EU v Bratislave. 
VR EU v Bratislave na svojich zasadnutiach v roku 2007 (19.4.2007, 29.6.2007, 23.10.2007) prerokovala: 
- Správu o vedeckovýskumnej činnosti a hodnotenie doktorandského štúdia na EU v Bratislave za rok 2006 
- Návrh celouniverzitného študijného programu vo francúzskom jazyku Manažment predaja  
- Analýzu doktorandského štúdia na EU v Bratislave 
- Schvaľovanie návrhov na vymenovanie za emeritného profesora  

- prof. Ing. Ľudovít Korček, DrSc.  
- prof. Ing. Ladislav Unčovský, DrSc.  
- prof. Ing. Ondrej Peter, CSc.   

- Schvaľovanie návrhu na udelenie čestnej vedeckej hodnosti doktora honoris causa (dr.h.c.) 
- prof. zw. dr. hab. Stanislavovi Lisovi 

- Návrh inauguračnej komisie a schválila návrh na vymenovanie za profesora  
- doc. Ing. Vladimír Gonda, PhD. 
- doc. Ing. Anna Schultzová, PhD. 

- Návrh tém výskumu pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a interných doktorandov Ekonomickej 
univerzity v Bratislave na rok 2008 v kategórii A 

Na zasadnutiach VR EU v Bratislave boli odovzdané: 
a) docentské menovacie dekréty: 
- Ing. Zuzana Kittová, PhD.   
- Ing. Iveta Dudová, PhD. 
- Ing. Eva Kafková, PhD. 
- RNDr. Valérii Skřivánkovej, CSc. 
- RNDr. Alžbete Ivaničková, CSc. 
- Ing. Emília Zimková, PhD. 
b) diplomy „profesor emeritus“: 
- prof. Ing. Ľudovít Korček, DrSc.  
- prof. Ing. Ladislav Unčovský, DrSc.  
- prof. Ing. Ondrej Peter, CSc.   
c) dekréty dr.h.c.: 
- prof. emeritus Alexandre Lamfalussy 
- Dkfm. Rainer Franz 
- prof. zw. dr. hab. Stanislav Lis. 
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Základný rámec pre napĺňanie úloh na úseku vedecko-výskumnej činnosti v roku 2007 tvoril „Dlhodobý zámer 
rozvoja EU v Bratislave na roky 2007-2011 s výhľadom do roku 2015“, ktorý formuloval ako jeden zo 
strategických cieľov: 

- dosiahnutie statusu univerzitnej vysokej školy v sústave vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií v SR. 

Atribútmi dosiahnutia statusu univerzitnej vysokej školy budú podľa Akreditačnej komisie SR výsledky vysokej 
školy pri uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vzdelávania,  publikácie výsledkov výskumnej 
práce na národnej a medzinárodnej úrovni a grantová úspešnosť univerzity v získavaní finančných prostriedkov 
na vedecko-výskumnú činnosť zo zahraničných a domácich zdrojov. Menované atribúty sú preto aj v centre 
pozornosti fakúlt a celouniverzitných pracovísk pri napĺňaní vízie EU v Bratislave ako univerzitnej vysokej 
školy. 

Profilácia a smerovanie výskumných projektov na fakultách a celouniverzitných pracoviskách EU v Bratislave 
boli ovplyvnené prioritami stanovenými v rámci jednotlivých grantových schém, aktuálnymi problémami 
spoločenskej a ekonomickej teórie a praxe, väzbami na ekonomický výskum na zahraničných univerzitách 
a sledovaním súladu s obsahovým zameraním študijných programov. 

Štruktúru výskumných projektov na EU v Bratislave tvorili v roku 2007 nasledovné kategórie projektov: 

a) projekty grantových schém EÚ, hlavne 6. a 7. rámcového programu, Marie Curie Grants a i. 
b) projekty medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce (MVTS) 
c) projekty aplikovaného výskumu (AV) a APVV 
d) projekty VEGA 
e) projekty KEGA 
f) projekty spolupráce s hospodárskou praxou 
g) inštitucionálne (interné) výskumné projekty EU v Bratislave 
h) projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia do 35 rokov 

veku. 

Čiastkové správy o vedeckovýskumnej činnosti, ktoré tvoria podklady k tejto súhrnnej správe, predložili všetky 
pracoviská EU v Bratislave, na ktorých sa v roku 2007 realizovala vedeckovýskumná činnosť v rámci 
schválených výskumných projektov: 

Národohospodárska fakulta 
Obchodná fakulta 
Fakulta hospodárskej informatiky 
Fakulta podnikového manažmentu 
Fakulta medzinárodných vzťahov 
Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach 
Ústav jazykov 
Centrum ďalšieho vzdelávania 
Centrum telesnej výchovy a športu. 

V čiastkových správach o vedeckovýskumnej činnosti jednotlivých fakúlt a samostatných pracovísk univerzity 
za rok 2007 boli konštatované nasledovné skutočnosti: 

- orientácia výskumných projektov na nosné témy ekonomického výskumu formulované vo výzvach 7. 
rámcového programu EÚ 

- zvýšený dôraz na riešenie konkrétnych problémov ekonomiky SR, procesov globalizácie a vstupu SR 
do európskej menovej únie 

- premietnutie výsledkov vedy a výskumu do profilovania študijných programov na všetkých stupňoch 
vzdelávania, zvlášť na 3. stupni štúdia. 

Za pozitívny jav považujeme zvýšenie podielu EU v Bratislave medzi verejnými vysokými školami na domácich 
výskumných projektoch, osobitne na projektoch VEGA a KEGA.  Na podporu výskumného potenciálu mladých 
učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia do 35 rokov veku boli v roku 2007 
udelené prostriedky v kategórii A grantov 12 riešiteľským kolektívom a v kategórii B 11 riešiteľským 
kolektívom.  

Hlavné rezervy vo výskume EU v Bratislave sú najmä v získavaní zahraničných grantov, ktoré by mohli byť 
zdrojmi financovania univerzity.  V minulom roku sa v rámci 6. rámcového programu – Marie Curie projektov 
výskumu  (SCF granty)  riešil na univerzite 1 projekt na Katedre verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF 
(zodpovedným riešiteľom projektu  je prof. Buček). Ide o projekt MSCF-CT-2005-0296119 PREPARE (Priority 
European Programme in Advanced Regional Economics) združujúci 7 partnerov z krajín EU. V priebehu roku 
2007 podali pracoviská EU v Bratislave štyri prihlášky do súťaže o granty 7. rámcového programu, ktorých 
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hodnotenie a výsledky úspešnosti budú zverejnené v prvej polovici roku 2008. V decembri 2007 získala NHF 
informáciu o schválení ďalšieho európskeho výskumného projektu COST.  
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2. PROFILÁCIA VÝSKUMU NA EKONOMICKEJ  UNIVERZITE  V BRATISLAVE 

 

2.1 Profilácia výskumných pracovísk a ciele výskumu v roku 2007 

Celkové zameranie vedeckovýskumnej činnosti na EU v Bratislave v roku 2007 zohľadňovalo skutočnosť 
vedecky i výskumne obsiahnuť celý rozsah ekonomickej problematiky, ktorá tvorí bázu študijných a vedných 
odborov na jednotlivých fakultách univerzity. K realizácii tohto cieľa smerovali konkrétne  vedeckovýskumné 
aktivity, uskutočňované v rámci výskumných zámerov jednotlivých fakúlt a pracovísk a konkrétnych grantových 
projektov, riešených na pracoviskách univerzity.  
 
Orientácia vedeckovýskumnej činnosti jednotlivých fakúlt a pracovísk EU v Bratislave v roku 2007 vyplývala 
z profilácie týchto pracovísk tak, ako sú uvedené v parciálnych správach o vedeckovýskumnej činnosti. 
Vedeckovýskumné aktivity fakúlt a katedier sa realizovali  v rámci akreditovaných študijných odborov. 
Konkrétne zameranie všetkých projektov EU v Bratislave je uvedené v prílohe tejto správy na www.euba.sk 
v časti vedeckovýskumná činnosť.  

 

2.1.1 Profil výskumu fakúlt EU v Bratislave a celouniverzitných pracovísk EU v Bratislave 

 Profil výskumu NHF  
Vedecký a  výskumný potenciál NHF EU v Bratislave bol v roku 2007 prioritne orientovaný na rozvíjanie 
základného výskumu s cieľom zabezpečiť rozvoj ekonomickej teórie a na základe najnovších poznatkov rozvíjať 
na fakulte študijné a vedné odbory. Orientuje sa predovšetkým na skúmanie otázok znalostnej ekonomiky, na 
aktuálne ekonomické problémy rozvoja hospodárstva Slovenska, na aktuálne otázky súvisiace s integráciou 
slovenskej ekonomiky do európskych štruktúr a na vybrané globálne problémy svetovej ekonomiky. 

 Profil výskumu OF 
Vedecko-výskumná profilácia OF odzrkadľuje celý rozsah ekonomickej problematiky akreditovaných troch 
vedných odborov (Odvetvové a prierezové ekonomiky, špecializácia: Ekonomika obchodu a priemyslu, Svetová 
ekonomika, Medzinárodné ekonomické vzťahy), štyroch študijných odborov (Obchod a marketing, 
Medzinárodné podnikanie, Svetová ekonomika, Odvetvové a prierezové ekonomiky) a štyroch študijných 
programov (Marketingový a obchodný manažment, Manažment medzinárodného podnikania, Svetová 
ekonomika, Ekonomika obchodu a služieb), tiež výchovno-vzdelávacie zameranie, profesijnú špecializáciu 
vedecko-výskumných zamestnancov a v neposlednom rade aktuálne požiadavky hospodárskej praxe 
a formujúceho sa trhu práce. 

 Profil výskumu FPM 
Výskum FPM bol orientovaný na problémy podnikateľskej praxe a vychádzal z procesov internacionalizácie 
jednotného európskeho trhu a zo zmien podnikateľského prostredia. Podnikateľské subjekty boli analyzované 
z viacerých aspektov po vstupe do EÚ, a to predovšetkým z hľadiska hodnotových vzťahov, z hľadiska 
podnikového manažmentu a rozhodovacích procesov v podmienkach integrácie, z hľadiska optimálnej alokácie 
kapitálu v nadväznosti na manažment finančných procesov v podniku a skupine podnikov (holdingu), z hľadiska 
uplatnenia inovácií a informatizácie v  podnikateľských subjektoch SR vo väzbe na zmeny v procese 
globalizácie. 
 
 Profil výskumu FHI 
FHI sa v r. 2007 zameriavala na tvorbu a aplikácie metodických poznatkov z oblasti kvantitatívnych metód 
v ekonómii, s podporou informačných technológií v týchto profilových vedných oblastiach účtovníctvo, 
audítorstvo a finančné riadenie, štatistické metódy v ekonómii, aktuárstvo a finančná matematika, ekonometria 
a operačný výskum, hospodárska informatika v podmienkach európskeho výskumného priestoru a v súlade 
s aktuálnymi potrebami rozhodovacích a riadiacich procesov v hospodárskej praxi SR. 

Profil výskumu PHF 
PHF je profilovaná v súlade s hlavným akreditovaným odborom Ekonomika a manažment podniku v troch 
stupňoch štúdia a odborom Obchodné podnikanie v 1. stupni štúdia. Na jednej strane sa jedná o výskum 
zameraný na ekonomiku a manažment, a na druhej strane vystupujú oblasti skúmania orientované na obchod 
a marketing. Základný profil výskumnej činnosti, na ktorý sa PHF sústreďuje v rámci EU v Bratislave, je daný 
skladbou realizovaných výskumných projektov na jednotlivých katedrách: Katedry účtovníctva a financií, 
Katedry manažmentu, Katedry ekonómie, Katedry marketingu a obchodu. Čo sa týka Katedry hospodárskej 
informatiky a matematiky a  Katedry cudzích jazykov, výskumnú činnosť týchto katedier nemožno považovať za 
vyprofilovanú, ide najmä o participovanie výskumníkov  na projektoch ostatných katedier.  

http://www.euba.sk
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Profil výskumu FMV 
Zameranie, obsah a výsledky vedeckovýskumnej činnosti v roku 2007 podmienila reorganizácia katedier fakulty, 
ktorá sa uskutočnila k 1. septembru. Jedným z cieľov reorganizácie bolo prispieť ku koncentrovaniu 
vedeckovýskumnej činnosti fakulty na užší okruh problémov, čo by malo prispieť k jej zefektívneniu. 

Ústav jazykov 
Vedeckovýskumná činnosť Ústavu jazykov sa tematicky zameriavala na aplikovanú lingvistiku (odborný jazyk) 
a na didaktiku cudzích jazykov, najmä na problematiku výučby cudzích jazykov pre špecifické ciele a na nové 
technológie vo výučbe. Obsahové zameranie vedeckovýskumnej práce tvorili štyri línie výskumu: rozvoj 
teoretickej bázy lingvistických disciplín, slovníková tvorba (dopĺňanie ekonomických termínov v každom 
z cudzích jazykov vyučovaných na EU v Bratislave), aplikácia nových informačných technológií do výučby 
cudzích jazykov a tvorba jednotného systému overovania a hodnotenia poznatkov študentov pre výučbu cudzích 
jazykov. 
 

Centrum ďalšieho vzdelávania EU  
Tematický výskum CĎV bol koncentrovaný do oblasti analyzovania nových foriem vzdelávania manažérov 
a ekonómov so zameraním na   progresívne formy dištančného vzdelávania  (e-learning) a na nové prístupy, 
formy a metódy vzdelávania absolventov EU v Bratislave.  
 

Centrum telesnej výchovy a športu 
Vedeckovýskumná činnosť Centra telesnej výchovy a športu bola tematicky koncentrovaná na zmapovanie 
úrovne starostlivosti mladej populácie o svoje zdravie na súbore vysokoškolskej mládeže. Výskum hodnotil 
vplyv pohybových aktivít na prevenciu vzniku civilizačných chorôb, chorôb pohybového aparátu a zníženia 
obezity. Zároveň bolo jeho cieľom skúmanie väzby pohybových aktivít a prevencie vzniku artériosklerózy, 
cukrovky, zníženia a redukcie stresu, ako aj zvýšenie telesnej zdatnosti a výkonnosti. 
 

2.1.2 Ciele výskumu katedier Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 2007 

Obsahovo boli ciele výskumu katedier EU v Bratislave smerované do širokého spektra problémov základného 
a aplikovaného výskumu. 

NHF EU v Bratislave 

Katedra ekonomickej teórie 
- analýza ukazovateľov nominálnej a reálnej konvergencie, 
- kvantifikácia najdôležitejších makroekonomických veličín a ich komparácia s predchádzajúcim obdobím, 

ako aj komparácia makroekonomických ukazovateľov SR a ostatných členských krajín EÚ, 
- analýza a následné vyhodnotenie prístupov k vymedzeniu a modelovaniu ekonomického systému a na 

základe získaných poznatkov vytvoriť model ekonomického systému zodpovedajúci podmienkam integrácie 
a globalizácie. Charakterizovať ekonomický systém predovšetkým z pohľadu postavenia Slovenska v 
integračnom zoskupení EÚ a vo svetovom globalizovanom ekonomickom systéme, 

- analýza významu investícií do ľudského kapitálu, vplyv novej ekonomiky na fungovanie trhu práce, 
kapitálového trhu. 

Katedra hospodárskej politiky 
- sociálno-ekonomické indikátory úrovne hospodárstva, 
- dlhodobý rast a štruktúrne zmeny, 
- rast konkurencieschopnosti ekonomiky SR. 

Katedra financií 
- návrh „komplexného ideálneho modelu“, resp. sformovanie čiastkových návrhov na zdokonalenie 

existujúcich prístupov pre meranie, analýzu a riadenie rizika, a to osobitne pre oblasť verejných financií 
a osobitne pre oblasť podnikateľských financií v ekonomike SR, 

- identifikácia potenciálnych rizík, súvisiacich so vstupom SR do EÚ a EMÚ, a to v kontexte so včasnou 
predvídateľnosťou jednotlivých rizík, zabezpečením sa proti týmto rizikám, ako aj s minimalizáciou resp. 
elimináciou dôsledkov týchto rizík, 

- koncipovanie návrhov zameraných na efektívnejšie využívanie jednotlivých nástrojov verejných financií za 
účelom dosiahnutia proporcionálneho rastu ekonomiky Slovenska pri zohľadnení jeho členstva v Európskej 
únii. Skúmanie dopadov využívania jednotlivých nástrojov verejných financií na plnenie požiadaviek 
súvisiacich s predpokladaným vstupom do menovej únie a prijatím eura v roku 2009. 

Katedra bankovníctva a medzinárodných financií 
- sledovanie a analýza vývoja kľúčových oblastí finančnej vedy a praxe s cieľom  rozšíriť poznatkovú 

základňu, definovať kľúčové faktory, ovplyvňujúce vývoj, prezentovať tieto výsledky v publikačnej činnosti 
a podať návrhy na zlepšenie finančnej praxe v súlade s požiadavkami znalostnej ekonomiky,  
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- snaha o rozšírenie medzinárodného charakteru výskumu a  spolupráca so zahraničnými partnerskými 
inštitúciami. 

Katedra sociálneho rozvoja a práce  
- analýza možností zapojenia neštátnych subjektov sociálnej starostlivosti o starších občanov do čerpania 

prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, 
- syntéza opatrení potrebných na skvalitnenie ekonomickej, sociálnej a zdravotnej starostlivosti o starších  
       občanov SR vyplývajúcich z medzinárodnej komparácie,  
- analýza formovania vzťahov medzi parametrami ceny práce, diferenciáciou príjmov a sociálnou štruktúrou, 

vzťahu medzi výškou mzdy a inými ekonomickými parametrami a vzťahov vysvetľujúcich regionálnu 
diferencovanosť miezd, 

- identifikácia potrieb rozvoja ľudských zdrojov smerom k učiacej sa spoločnosti. Implementácia učiacej sa 
organizácie do vnútorného prostredia univerzít v SR,  

- skúmanie problémov výkonnosti a konkurencieschopnosti pred i po vstupe do EÚ, súvislosti globalizačných 
procesov so zmenami v trhových štruktúrach, definovanie nových trendov sociálnej politiky v súvislosti 
s plnením a rozvíjaním obnovenej Lisabonskej stratégie – predovšetkým v oblasti trhu práce, ľudských 
zdrojov a dôchodkových systémov. 

Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja 
- skúmanie aktuálnych problémov verejnej správy v kontinuite jednotlivých období – v minulom období bol 

skúmaný proces decentralizácie a v súčasnom období problematika partnerstiev s akcentom na PPP, resp. 
partnerstiev verejných inštitúcií, verejných a neziskových organizácií v podmienkach územnej samosprávy 
(obce, VÚC) ako faktor (nástroj) regionálneho a lokálneho rozvoja, 

- teoretické a praktické otázky regionálnej konkurencieschopnosti a úlohy ľudských zdrojov pri rozvoji 
regiónov a zvyšovaní ich konkurencieschopnosti,  

- v rámci projektu  EURODITE tvorba prípadových štúdií firiem a regiónov. 

Katedra poisťovníctva 
- riešenie metodologických otázok v oblastiach základnej profilácie katedry, 
- zber informácií z teoretických poznatkov za účelom vytvorenia teoretickej bázy výskumných projektov, 
- aplikácia sekundárneho a primárneho výskumu a aplikácia matematicko-štatistických metód,  
- definovanie aktuálnych problémov na základe konfrontácie teoretických poznatkov s poistnou praxou  so  

zreteľom na definovanie pozitív a negatív zmien poistného trhu  súvisiaceho  s integráciou Slovenskej 
republiky do Európskej únie,  

- prezentácia priebežných výsledkov výskumu v publikačnej činnosti,  
- konfrontácia záverov z výskumných projektov na medzinárodných vedeckých podujatiach,  
- sledovanie a posudzovanie slovenského poistného trhu v kontexte integračných procesov v Slovenskej  

republike.  

Katedra pedagogiky 
- porovnávacia analýza situácie v ekonomickom vzdelávaní na stredných všeobecnovzdelávacích školách 

v Slovenskej republike so situáciou vo vybraných krajinách Európskej únie, 
- účasťou na vedeckých seminároch a konferenciách vyvolanie odbornej diskusie o potrebe zmien 

v ekonomickom vzdelávaní na gymnáziách, 
- vymedzenie optimálneho rozsahu a obsahu povinného a voliteľného ekonomického vzdelávania na 

gymnáziách, 
-  transformácia odborného vzdelávania na obchodných akadémiách (OA) prostredníctvom preškolenia 

učiteľov OA, ktorí majú potom na svojich školách realizovať výučbu inovovaným spôsobom podľa 
poznatkov zo školení. 

  Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky 
- využívanie moderných informačných a komunikačných prostriedkov vo vzdelávacom procese, 
- akreditácia a spustenie skúšobného centra ECDL – (European computer driving licence), 
- obohatenie práce na pracovisku o činnosť help-desk pracovníkov, 
- rozšírenie ponuky KAI a VT vo voliteľných predmetoch pre ekonómov, 
- tvorba a inovácia študijných materiálov. 

OF EU v Bratislave 

Katedra marketingu  
- teórie a aplikácie marketingu a jeho nástrojov v ziskovej a neziskovej sfére, 
- rozvoj podmienok na inováciu obchodných a marketingových činností po vstupe do EÚ, 
- budovanie spotrebiteľského povedomia spotrebiteľov, etických výziev a tvorba globálnej solidarity, 
- determinanty a miery marketingovej úspešnosti v stratégiách konkurencieschopnosti SR, 
- vývojové tendencie individuálnej spotreby v SR, 
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- problémy budovania imidžu slovenských produktov, 
- skúmanie úlohy a postavenia konkurenčného spravodajstva v marketingových informačných systémoch. 

Katedra medzinárodného obchodu  
- skúmanie aktuálnych vedecko-výskumných problémov súvisiacich s oblasťou medzinárodného podnikania 

a svetovej ekonomiky, 
- vybrané aspekty hospodárskej a zahraničnoobchodnej politiky SR, ktorých kľúčový význam vyplýva zo 

vstupu SR do medzinárodných integračných štruktúr. 

Katedra služieb a cestovného ruchu  
- aktuálne problémy trhu služieb a jeho hybných síl v súčasnej etape globalizácie, integrácie 

a internacionalizácie, 
- spolupráca verejného a súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu, 
- kvalita ekonomických procesov, rast efektívnosti podnikov za účelom zvýšenia ich konkurencieschopnosti, 

najmä malých a stredných podnikov. 

Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru  
- analýza vplyvov existujúcich spoločenských procesov na trh tovarov a hodnotenie možností tvorby modelu 

pre posudzovanie týchto vplyvov na trh, 
- analýza súčasného stavu bezpečnosti produktov a rizík, ktoré súvisia s uvádzaním produktov na trh ako 

z hľadiska  inštitucionálneho, tak aj obsahového zamerania v kontexte harmonizácie národných 
a medzinárodných prístupov (vybrané rizikové produkty z hľadiska bezpečnosti a vysledovateľnosti od 
výrobcu k spotrebiteľovi, ako aj z hľadiska spätnej väzby od spotrebiteľa k výrobcom), 

- návrh a verifikácia modelov objektívneho hodnotenia kvality, efektívnosti a účinnosti vzdelávacích aktivít 
v oblasti celoživotného odborného vzdelávania tak, aby bola zabezpečená ich transparentnosť. 

Katedra obchodného práva  
- problematika postavenia veriteľa v obchodných záväzkových vzťahoch v SR a v krajinách EÚ, 
- verejno-privátne partnerstvo (PPP) ako forma rozvoja infraštruktúry v Slovenskej republike, 
- právne aspekty a riziká spoločných projektov. 

Katedra informatiky obchodných firiem  
- aplikácie netradičných foriem vzdelávania do vyučovania predmetov v súlade s koncepciou rozvoja katedry, 

smerujúcej k internacionalizácii a neustálej inovácii obsahu predmetov  na základe dosiahnutých výsledkov 
z výskumu. 

PHF EU v Bratislave 

Katedra podnikovohospodárska 
- vedecké analýzy teoretických poznatkov o metódach podnikovej diagnostiky vo vybraných oblastiach 

podnikových aktivít  
- výber metód a postupov podnikovej diagnostiky, ako aj ich utriedenie do určitého systému tak, aby boli 

využiteľné v praxi slovenských podnikov. 

Katedra manažmentu 
- rozpracovanie funkcií manažmentu v podmienkach meniaceho sa podnikateľského prostredia a úsilia 

podnikov o využitie konkurenčnej výhody,  
- analýza spôsobov a metód rozhodovania a ich využívanie v plánovacom procese,  
- vymedzenie informačného zabezpečenia rozhodovacích procesov a analýza jeho súčasných spôsobov, 
- analýza používaných metód kontroly a ich využívanie v manažmente podnikov,   
- formalizované systémy, procesy a metódy strategického manažmentu. 

Katedra podnikových financií 
- tvorba nových poznatkov do problematiky finančnej analýzy podniku, zdokonaliť jej vecnú stránku  

a metodiku tak, aby zodpovedali meniacim sa podmienkam a potrebám trhu,  
- obohatenie metódy finančnej analýzy o nové metódy a kritériá, ktoré reagujú na nové úlohy, citlivo 

zohľadňujú špecifiká slovenského trhu a umožňujú vývoj adekvátne predikovať.  

Katedra manažmentu výroby a logistiky 
- hodnotenie a teoretické zvládnutie nových trendov a postupov v inovačnom rozvoji podniku, 
- skúmanie rôznych stránok implementácie výsledkov vedy do inovačného rozvoja podniku, 
- súvzťažnosť kvality a inovácií výroby, inovačného rozvoja v logistike, inovačných procesov v tvorbe 

a ochrane životného prostredia.  

Katedra informačného manažmentu 
- vytvorenie databázy a modelu rozhodovacích kritérií na výber informačného systému pre malé a stredné 

podniky.  
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FHI EU v Bratislave 

Katedra aplikovanej informatiky 
- definovanie nadväzností ekonomických a informatických predmetov na 1. a 2. stupni štúdia v študijnom 

odbore Hospodárska informatika, 
- postupné zaraďovanie typových aplikačných softvérových produktov do výučby, 
- podpora e-learningových metód v pedagogickom procese, 
- prezentácia výsledkov výskumu vo vedeckých a odborných časopisoch a na medzinárodných konferenciách. 

Katedra matematiky 
- komparácia metodologických postupov na Slovensku a iných krajinách Európskej únie používaných 

v oblasti oceňovania produktov životnej poisťovne,  
- analýza aktív a pasív životnej poisťovne s dôrazom na poistenie viacerých osôb (oblasť životného 

poistenia), 
- v oblasti neživotného poistenia spracovanie problematiky odhadu očakávaných agregovaných poistných 

plnení použitím metódy Fast Fourier Transformation, modelovanie extrémnych poistných plnení, 
aproximácia pravdepodobnosti krachu a transfer rizika pri poistení, systém bonus–malus pri poistení 
automobilov,  

- v oblasti penzijného a nemocenského poistenia zostavovanie stochastických modelov a ich porovnávanie 
s modelmi krajín EÚ, poistenie kritických chorôb a fondovanie penzijných dávok. 

Katedra operačného výskumu a ekonometrie 
- modelovanie časovej konzistencie monetárnej politiky a prístupy k modelovaniu peňažného cielenia, 

dynamika slovenskej ekonomiky vzhľadom na plnenie maastrichtských kritérií, výskum metód panelových 
dát, analýza stability časových radov pomocou ARCH, GARCH a iných prístupov, 

- tvorba a aplikácie metodických postupov na optimalizáciu výrobných a marketingových stratégií firmy 
s cieľom pripraviť účinné nástroje zefektívnenia riadiacej činnosti firmy založené na mikroekonomickej 
analýze a na použitie optimalizačných prístupov pre zefektívnenie výrobných a marketingových operácií, 

- aplikácia dynamických modelov rastu na podmienky Slovenska s cieľom detekcie dĺžky trvania súčasného 
pozitívneho vývoja a preverenie, či vstup do EMÚ nebude znamenať významné pribrzdenie tohto trendu, 

- analýza reverznej (spätnej) logistiky ako súčasti manažérskeho rozhodovania, jej začlenenie do systému 
logistických vied, analýza súčasného stavu využívania formalizovaných prístupov pre modelovanie 
reverznej logistiky v európskom meradle a v Slovenskej republike. 

Katedra štatistiky 
- výskum zdrojov údajov o sociálnej situácii obyvateľstva a domácností  SR, ČR a iných štátov Európskej 

únie, s osobitným zameraním na údaje o štruktúre príjmov a výdavkov domácností, demografické údaje, 
údaje o ekonomickej aktivite obyvateľstva a kvalite života, 

- posúdenie možností aplikácie pokročilých štatistických metód, regionálneho a medzinárodného porovnania 
v tejto oblasti, 

- preskúmanie možností aplikácie metód diskriminačnej analýzy,  zhlukovej analýzy a viacrozmerného 
usporiadania na problematike analýzy ekonomickej efektívnosti a vzťahov ekonomických vstupov 
a výstupov v priemysle SR, 

- analýza viacrozmernými štatistickými metódami a metódami viacrozmernej regresie a korelácie 
ekonomickej a sociálnej veličiny aplikáciami v SAS-e. 

Katedra účtovníctva a audítorstva 
- vypracovanie variantných riešení prezentácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov, nákladov 

a výnosov, príjmov a výdavkov a výsledku hospodárenia a ich finančného vykazovania diferencovane pre 
podnikateľov, finančné inštitúcie a subjekty verejnej správy,  

- podrobná analýza súčasných teoreticko-metodologických prístupov k riešeniu zásadných problémov 
v oblasti bežného účtovníctva a účtovnej závierky podnikateľských účtovných jednotiek v národnej 
(slovenskej) právnej úprave účtovníctva,  

- identifikácia hlavných problémov a rozdielov súvisiacich s prechodom náročných účtovných pravidiel na 
IAS/IFRS,  

- analýza teoreticko-metodologických rozdielov v účtovníctve poisťovní v Slovenskej republike, 
- posudzovanie úrovne procesu harmonizácie účtovníctva a daňovej sústavy v Slovenskej republike v súlade 

s nadnárodnou úpravou. 

PHF EU so sídlom v Košiciach 

Katedra ekonómie 
- ciele výskumu  nadväzovali na ciele výskumných projektov katedry. Projekty boli  dokončené 

v plánovanom termíne, výsledky výskumu boli publikované v odborných časopisoch, zborníkoch 
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a prezentované na konferenciách a  workshope. Výsledky výskumu boli permanentne implementované do 
pedagogického procesu. 

Katedra manažmentu   
- ciele výskumu súvisia s cieľmi projektov, ktoré boli schválené jednotlivým členom katedry. Pokračovanie 

vo vydaní elektronického odborného časopisu Manažment v teórii a praxi pre vytvorenie priestoru hlavne 
pre mladých vedeckých pracovníkov PHF EU ako aj autorov z iných vzdelávacích inštitúcií a z podnikovej 
praxe, ktorí sa chcú podeliť so svojimi výsledkami výskumov, skúsenosťami, postrehmi a prispieť k tvorbe 
nových poznatkov v oblasti riadenia podnikov.  

Katedra marketingu a obchodu  
- ciele výskumu sa zameriavali na úspešný priebeh a  ukončenie realizovaných projektov, sústavné 

prehlbovanie spätnej väzby výskum –  reálna prax – pedagogika a vytváranie podmienok pre aktívnejšie sa 
zapájanie študentov, najmä II. a III. stupňa štúdia do riešenia výskumných projektov. Realizácia záverečnej 
a priebežnej oponentúry projektov AV, organizovanie workshopov v rámci riešenia projektov AV 
a zabezpečenie kvalitnej prezentácie výsledkov výskumu na konferenciách a seminároch. 

Katedra účtovníctva a financií 
- prepojenie jednotlivých úrovní vedeckého výskumu od základného výskumu založeného na prevažne 

modelovom riešení finančného riadenia podnikov zastúpeného stanovením východiskových teoretických 
postulátov rozhodovania podnikov v podmienkach neurčitosti a rizika ako aj tvorbou metodiky hodnotenia 
finančnej výkonnosti podnikov  k aplikovanému výskumu,  

- skúmanie tendencií zdrojov financovania podnikov, vývoja systémov celopodnikového riadenia rizika 
a jeho vplyvu na rast hodnoty podniku, konkrétne návrhy a ich verifikácia v podmienkach slovenských 
podnikov. 

FMV EU v Bratislave 

Katedra hospodárskej informatiky a matematiky 
- účasť členov katedry na riešení vedeckovýskumných projektov na PHF s následným publikovaním 

výstupov riešení týchto úloh vo vedeckých časopisoch domácich a hlavne zahraničných, 
- účasť na domácich a zahraničných konferenciách, 
- poskytnutie znalostí matematicko-štatistických metód pri riešení výskumných projektov iných katedier. 

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie 
- výskum vybraných aspektov teórie medzinárodných ekonomických vzťahov a svetovej ekonomiky, 
- otázky európskej integrácie a regionálnej politiky a zahranično-ekonomických (zahranično-obchodných) 

vzťahov Slovenskej republiky,  
- skúmanie problematiky hospodárskej diplomacie, 
- skúmanie otázok rozvojovej pomoci. 

Katedra medzinárodných politických vzťahov 
- skúmanie medzinárodných vzťahov ako interdisciplinárneho fenoménu a prepojenie ich politických 

aspektov s aspektmi ekonomickými, sociálnymi, právnymi a kultúrnymi, 
- skúmanie procesov, fenoménov a trendov, ktoré sú spojené s pozíciou SR ako členského štátu EÚ a 

procesov, fenoménov a trendov v medzinárodných vzťahoch na globálnej úrovni, 
- medzinárodná bezpečnosť,  
- skúmanie kultúrnych a civilizačných procesov a ich reflexie v kontexte teórie medzinárodných vzťahov, 

pričom dôraz je položený na filozofické, sociologické a sociálno-filozofické aspekty týchto fenoménov, 
- skúmanie vybraných aktuálnych spoločenských procesov z politologického a sociologického hľadiska. 

Katedra medzinárodného práva 
- skúmanie problematiky práva EÚ, 
- problémy spojené s implementácie právneho poriadku európskych inštitúcií do práva Slovenskej republiky.  

 

2.2 Vyhodnotenie plnenia zámerov výskumu z roku 2007 

2.2.1 Hlavné dosiahnuté výsledky 

Na EU v Bratislave sa v roku 2007 riešilo 179 výskumných projektov, z toho 76 projektov VEGA (Vedecká 
grantová agentúra MŠ SR),  14 projektov KEGA (Kultúrno-edukačná grantová agentúra MŠ SR),  3 projekty pre 
hospodársku prax, 11 inštitucionálnych projektov, 23 projektov mladých vedeckých pracovníkov, 4 
medzinárodné vedecké projekty (MVP), 1 projekt Agentúry pre podporu výskumu a vývoja (APVV), 1 projekt 



11 
 

MVTS. Okrem toho EU riešila  14 projektov ESF, z toho 3 v participácii. V skladbe prevažovali  externé 
projekty, ktoré zabezpečili univerzite finančné zdroje. 1 

V roku 2007 bolo ukončených 80 výskumných projektov (35 projektov VEGA, 5 projektov KEGA, 7 
inštitucionálnych projektov, 9 projektov mladých vedeckých pracovníkov, 7 rozvojových  projektov a 3 projekty 
hospodárskej praxe a 14 iných výskumných projektov). Podľa dokumentácie z oponentských konaní uvedených 
projektov sa  zámery výskumu  v roku 2007 splnili. Dosiahnuté nové vedecké poznatky vytvárajú základy pre 
ďalší rozvoj teórie a  tiež  pre hospodársku prax pri prijímaní rozhodnutí a realizácii aktivít pre zlepšenie 
ekonomického a podnikateľského prostredia, vrátane konkurencieschopnosti subjektov slovenskej ekonomiky na 
domácom a medzinárodnom trhu.  

Výsledky výskumu boli zverejnené v početných publikačných výstupoch, v monografiách, vysokoškolských 
učebniciach  a učebných textoch, vo vedeckých a odborných časopisoch, na konferenciách doma i v zahraničí  
a v zborníkoch z nich.  

Pozitívom je, že  v hodnotenom období pokračoval  proces presunu na náročnejšie projekty, ktoré sú bázou pre 
tvorbu rozpočtu. Zvýšil sa počet podaných a prijatých projektov VEGA, ako aj počet podaných projektov 
APVV. Pozitívny vývoj zaznamenal podiel externých finančných zdrojov z domácich projektov, ktoré boli 
použité na prezentáciu výsledkov na vedeckých podujatiach doma i v zahraničí, ako aj na materiálne 
zabezpečenie výskumného a pedagogického procesu. 

Špecifikácia plnenia zámerov výskumu z roku 2007 sa nachádza v prílohovej časti ku „Správe 
o vedeckovýskumnej činnosti na EU v Bratislave za rok 2007“, uvedenej na www.euba.sk  v časti 
vedeckovýskumná činnosť. 
 

2.2.2 Silné a slabé stránky výskumu na EU v Bratislave 

Silné stránky 
- posilnenie pozície fakúlt a univerzity vo vedeckej a akademickej komunite v SR i v zahraničí 

vyplývajúce z úspešného organizovania vedeckých konferencií a seminárov,  
- kvalifikačná štruktúra pracovníkov EU v Bratislave, 
- výraznejšie prepojenie riešiteľských tímov s odbornou verejnosťou formou konzultácií, poskytovania 

parciálnych expertíz pre riadiace orgány hospodárskej praxe a pod., 
- rozsiahla prezentácia výstupov na národnej a medzinárodnej úrovni, 
- zlepšené možnosti finančnej motivácie aktívnych pracovníkov vo výskume, 
- zvýšenie úspešnosti ukončovania doktorandského štúdia, 
- dostatočný počet vedeckých časopisov na EU v Bratislave a jej fakultách umožňujúci prezentovanie 

výsledkov výskumu. 
 
Slabé stránky 

- nízky záujem o podávanie projektov na výzvy 7. RP a APVV z dôvodu vysokej (časovej a vecnej) 
náročnosti prípravy projektu a nízkej pravdepodobnosti schválenia projektu, 

- zvyšovanie administratívnej náročnosti podávania všetkých typov projektov, 
- mimoriadna byrokracia a množstvo administratívnych úkonov pri obstarávaní literatúry, hardvérového 

vybavenia a pod. súvisiacich so systémom verejného obstarávania na EU. Systém verejného 
obstarávania blokuje pružné, včasné a hospodárne vynaloženie finančných prostriedkov, čo by vyriešilo 
priame obstarávanie napr. prostredníctvom internetu, 

- komplikovaný systém evidencie publikačných výstupov (potvrdzovaný postupne autorom, vedúcim 
katedry, pracovníčkou fakultnej knižnice a napokon pracovníčkou SEK), 

- absencia komplexného informačného systému univerzity o výskumných projektoch a primerane 
fundovaných technických a dokumentačných pracovníkov,  

- nízke zapojenie doktorandov do organizačného, administratívneho a evidenčného spracovania 
výskumných projektov, 

- chýbajúca väzba odmeňovania učiteľov v závislosti od výsledkov v publikačnej a výskumnej činnosti, 
- výrazné rozdiely v publikačnej a výskumnej činnosti jednotlivých učiteľov. 

 

  

                                                 
1 Úplný zoznam riešených výskumných projektov a výsledkov v nich dosiahnutých sa nachádza na stránke 
oddelenia vedy a doktorandského štúdia www.euba.sk. 
 

http://www.euba.sk
http://www.euba.sk


12 
 

2.3 Zameranie výskumných projektov v r. 2008  

Stratégia a zámery vedecko-výskumnej činnosti EU v Bratislave na rok 2008 vychádzajú z trendu zvyšovania 
významu tejto činnosti, nakoľko na základe dosiahnutých výsledkov bude vo zvýšenej miere prebiehať 
financovanie univerzity. Prvoradou úlohou univerzity je jej zapojenie do medzinárodných výskumných 
projektov. 

V tomto kontexte možno uviesť, že MŠ SR už schválilo pre EU v Bratislave 45 nových projektov VEGA  so 
začiatkom riešenia v roku 2008 a 4 nové projekty KEGA. Schválených bolo 12 nových projektov mladých 
vedeckých pracovníkov a  7 interných grantových projektov. Univerzita predložila 8 projektov APVV, 4 
projekty 7. RP, ktorých hodnotenie ešte prebieha. 

Prioritou vo vedecko-výskumnej činnosti bude skvalitnenie výstupov z nej a zvýšenie ich publicity 
organizovaním vedeckých podujatí  a prezentáciou výsledkov vo vedeckých časopisoch, podpora mladých 
vedeckých pracovníkov a interných doktorandov ich plným zapojením do vedecko-výskumnej činnosti a lepším 
využitím ich tvorivého potenciálu. 

Základom pre formulovanie zámerov výskumných  projektov v roku 2008 sú dva princípy: 

a) vytvorenie bázy pre moderný, progresívny pedagogický proces, 
b) rozvoj ekonomickej teórie a riešenie aktuálnych ekonomických a celospoločenských problémov  

ekonomickej praxe.  
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3 FINANČNÉ VÝSLEDKY VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI 

 

3.1 Štruktúra výskumných projektov a ich finančné zdroje 

 

V roku 2007 sa na EU v Bratislave riešilo 179 projektov výskumného charakteru. Počet projektov sa oproti 
minulému roku zvýšil (174 projektov v roku 2006) a potešiteľný je aj nárast finančných prostriedkov, ktoré 
projekty generovali. V štruktúre projektov dominovali projekty VEGA (76 projektov)  a projekty KEGA (14 
projektov). Na celkovom počte projektov VEGA riešených na univerzitách a ekonomických fakultách v SR 
v roku 2007 v rámci skupiny ekonomických vied, sa podieľala EU v Bratislave 60 percentami. Neuspokojivý bol 
pokles počtu projektov mladých pracovníkov, ktoré sa naopak uberali smerom k vytváraniu veľkých 
riešiteľských teamov mladých pracovníkov a doktorandov. Očakávame, že nové pravidlá prideľovania grantov 
mladým pracovníkom (Interná smernica EU v Bratislave č. 7/2008) tento stav napravia. Pozitívnym javom však 
je to, že dochádza k zvýšenému zapájaniu mladých pracovníkov a doktorandov do riešenia projektov vyššieho 
rádu (VEGA, KEGA). Aj v uplynulom roku pretrvával problém nízkeho počtu projektov Európskej únie (a 
finančných prostriedkov z nich vyplývajúcich ). V roku 2007 podali fakulty EU v Bratislave štyri  projekty 
v rámci 7. rámcového programu, ktorých výsledky schvaľovania očakávame v priebehu roku 2008.  K zníženiu 
počtu projektov MVTS došlo hlavne vzhľadom k zúženiu položiek oprávnených nákladov, ktoré v súčasnosti 
pokrývajú už iba cestovné náklady. To kladie určité nároky na dofinancovanie projektov MVTS z vlastných 
prostriedkov fakúlt.  

Tabuľka 3.1.1. Štruktúra projektov riešených v r. 2004 – 2007 

Typ projektov r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 

Projekty EÚ (6. a 7. RP) 1 1 1 3 

Projekty ŠPVaV 1 1 0 0 

Projekty AV 0 0 2 3 

Projekty VEGA 46 69 77 76 

Projekty KEGA 10 13 11 14 

Projekty hosp. praxe (spol.obj.) 5 6 6 3 

Projekty MVTS 5 5 2 1 

Inštitucionálne projekty 56 28 16 11 

Projekty mladých prac. do 35 r. 17 30 29 23 

Projekty spolu: 141 154 144 134 

Iné projekty* 13 14 30 45 
*participácia na projektoch iných univerzít 

Vo financovaní vedeckovýskumnej činnosti postupovalo MŠ SR pre rok 2007 pri rozpise výdavkov na tovary a 
služby na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj nasledovne: 
 
Ako výkonné parametre na určenie 20 % podielu v rozpočte (výkon fakulty vo výskume) sa použili: 
a) objem finančných prostriedkov získaných za posledné dva roky na výskumné granty zo zahraničia (váha 
 0,225),  
b) objem finančných prostriedkov získaných za posledné dva roky na výskumné granty zo štátneho rozpočtu 
 a z iných domácich zdrojov (váha 0,225), 
c) počet interných doktorandov - absolventov za posledné dva kalendárne roky k 31.12. (váha 0,225),  
d) počet interných a externých doktorandov  po dizertačnej skúške ku dňu poslednej inventúry uskutočnenej  
 Ministerstvom školstva SR, t. j. k 31.10. 2006 (váha 0,225), 
e) počty publikácií zamestnancov VŠ publikovaných za posledné dva kalendárne roky v skupinách A, B a C 
 (váha 0,100 - na každú skupinu A, B a C sa vyčlení rovnaký objem finančných prostriedkov). 
 
Objem finančných prostriedkov získaných z riešenia projektov výskumného charakteru v roku 2007 
predstavoval  48,656 tis. SK (bežné výdavky 24,821 tis. Sk a kapitálové výdavky 23,835 tis. Sk). To predstavuje 
viac ako dvojnásobné zvýšenie (2,4) objemu finančných prostriedkov oproti roku 2006. Na tomto výraznom 
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náraste sa však podieľali rozhodujúcou mierou dva projekty: projekt aplikovaného výskumu PHF Košice 
a projekt Centra výskumu transferu vedy do praxe (spoločný projekt OF a FPM).  
V štruktúre finančných prostriedkov dominujú prostriedky získané z domácich výskumných grantov. Podiel 
zahraničných výskumných grantov je nepatrný zvlášť po metodickej zmene Ministerstva školstva SR, ktoré 
sprísnilo kritéria zaraďovania projektov medzi zahraničné výskumné projekty (projekt musí byť získaný 
súťažným spôsobom, vo verejne vypísanej súťaži). K výraznému nárastu došlo aj v súvislosti s participáciou 
fakúlt a pracovísk EU v Bratislave na riešení projektov iných univerzít v SR. Rovnako ako u zahraničných 
projektov, aj tu sa  potvrdzuje skutočnosť, že iné fakulty a univerzity sú ochotné priberať do riešiteľských 
teamov predovšetkým overených partnerov. 
 

Tabuľka 3.1.2 Získané finančné prostriedky z riešenia výskumných projektov 

Typ projektov 

Získané finančné prostriedky (v tis. SK) 

2004 2005 2006 2007 

BV KV BV KV BV KV BV KV 

Projekty EÚ (6. a 7.RP) 0 0 3044 0 905 0 1071 0 

Projekty ŠPVaV 575 0 3085 0 0 0 0 0 

Projekty AV 0 0 0 0 1342 0 2747 18000 

Projekty VEGA 3199 606 4633 1894 5803 2243 6950 3487 

Projekty KEGA 364 0 851 224 989 170 1670 349 

Projekty hosp. praxe (spol.obj.) 425 0 600 1552 0 510 0 0 

Projekty MVTS 144 0 144 0 72 0 36 0 

Inštitucionálne projekty 314 594 276 537 722 612 267 589 

Projekty mladých prac. do 35 r.  507 223 476 597 280 643 260 715 

Iné projekty 2345 654 8382 366 5346 614 9382 695 

Finančné prostriedky spolu 7873 2077 21491 5170 15459 4792 24821 23835 
*BV - bežné výdavky 
*KV - kapitálové výdavky 
 
V štruktúre fakúlt EU rieši najvyšší počet projektov (v pozícii zodpovedného riešiteľa) Obchodná fakulta (29 
projektov) a Národohospodárska fakulta (27 projektov). Pozitívny je pomerne vyrovnaný počet projektov VEGA 
na  tradičných fakultách EU. Najvyšší objem finančných prostriedkov získala PHF Košice vďaka projektu 
aplikovaného výskumu. 

Tabuľka 3.1.3 Štruktúra projektov podľa pracovísk EU v Bratislave v r. 2007 

Druh projektov NHF OF FHI FPM PHF FMV ÚJ CĎV CTVŠ ÚMP Spolu 

Projekty EÚ (6. a 7.RP) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 

Projekty ŠPVaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Projekty AV 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 5 

Projekty VEGA 16 19 11 17 8 5 0 0 0 0 76 

Projekty KEGA 4 1 3 2 1 1 2 0 0 0 14 

Projekty hosp. praxe (spol. obj.) 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Projekty MVTS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Inštitucionálne projekty 1 2 2 0 2 1 2 0 1 0 11 
Projekty mladých prac. do  
35 r.  4 3 6 4 4 2 0 0 0 0 23 

Iné projekty* 19 4 2 5 14 0 0 1 0 0 45 

Spolu: 46 34 24 29 32 10 4 1 1 0  
*participácia na projektoch iných univerzít 
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Tabuľka 3.1.4 Získané finančné prostriedky fakúlt EU v Bratislave v r. 2007   

 

Získané finančné prostriedky v r. 2007 (v tis.) 

NHF OF FHI FPM PHF FMV ÚJ CĎV 

BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV 

Projekty EÚ 
(6. a 7.RP a iné) 1029 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 

Projekty 
ŠPVaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Projekty AV 0 0 0 0 0 0 0 0 2600 18000 147 0 0 0 0 0 

Projekty 
VEGA 1653 1146 1759 640 1079 880 1572 600 536 0 366 221 0 0 0 0 

Projekty 
KEGA 633 217 49 0 204 132 390 0 27 0 80 0 235 0 37 0 

Projekty  hosp. 
Praxe (št. obj.) 0 0 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Projekty MVTS 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inštitucionálne 
projekty 108 188 67 138 35 50 0 0 32 122 25 91 8 0 0 0 

Projekty mladých 
prac. do 35 r. 43 241 32 102 83 90 51 181 32 51 19 50 0 0 0 0 

Iné projekty 963 235 2392 389 40 0 143 71 653 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu: 4429 2027 4809 1269 1441 1152 2192 852 3972 18173 637 362 243 0 37 0 

 

Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty mladých je v posledných troch rokoch približne 
vyrovnaný. Pozitívne treba hodnotiť nárast podielu KV na celkovom objeme grantov, čo umožňuje zlepšiť 
vybavenie techniky a IKT  na katedrách. 

 

Tabuľka č. 3.1.5: Finančné prostriedky na projekty mladých vedeckých pracovníkov    

Finančné prostriedky na projekty 
mladých vedeckých pracovníkov a int. doktorandov do 35 rokov (v tis. Sk) 

  

NHF OF FHI FPM PHF FMV Spolu: 

BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV 

Rok 2004 29 0 126 39 139 88 121 48 102 48 33 0 550 223 

Rok 2005 41 50 100 151 130 203 101 51 64 97 40 45 476 597 

Rok 2006 40 173 59 101 81 210 45 91 29 30 26 38 280 643 

Rok 2007 43 241 32 102 83 90 51 181 32 51 19 50 260 715 
 

Významný objem finančných prostriedkov generovali pre EU v Bratislave projekty ESF. V roku 2007 sa na 
univerzite riešilo 11 projektov ESF, v ktorých vystupuje univerzita ako koordinátor a 3 projekty ESF, v ktorých 
je EU v Bratislave participujúcou organizáciou. Na ich základe  získala v roku 2007 univerzita celkove 13,215 
tis. Sk. Prostriedky smerovali  väčšinou do miezd pracovníkov.  

Z analýzy finančného zabezpečenia výskumných projektov (mimo ESF) vyplynulo, že: 
a) aj napriek určitým zlepšeniam v technickom vybavení jednotlivých pracovísk nepokrývali  finančné 
 prostriedky 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) rozvoj vedeckej a výskumnej činnosti by mal byť spojený s jej internacionalizáciou, s ktorou súvisia  aj  
 zvýšené náklady na zahraničnú vedeckú spoluprácu. Je preto potrebné zvýšiť podiel finančných zdrojov aj 
 na túto oblasť. Rezervy v získavaní týchto zdrojov vidíme najmä v projektoch podporovaných Európskou 
 úniou, 
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d) nevyhnutným sa javí uplatnenie stimulatívnejšieho systému v zainteresovaní na riešení výskumných 
 projektov (zvlášť veľkých medzinárodných projektov), ako aj v uplatnení účinnejších motivačných 
 nástrojov pre úspešných riešiteľov, 
e) so získaním medzinárodného výskumného projektu vzniká problém spolufinancovania riešiteľov na 
       projekte. Je potrebné s týmto problémom počítať pri vytváraní finančných rezerv na túto oblasť. 
 

3.2 Motivačné aktivity na podporu výskumu 

Na podporu vedeckovýskumnej práci učiteľov univerzity boli na EU v Bratislave prijaté opatrenia, ktorých 
úlohou je motivovať riešiteľov výskumných projektov k riešeniu projektov „vyššieho rádu“, t. j. zahraničných 
projektov, ktoré sú zdrojom financovania EU v Bratislave, projektov VEGA, KEGA, projektov štátneho 
výskumu a vývoja a iných vedeckých projektov, ktoré prinášajú pre univerzitu finančné prostriedky.  

V oblasti rozvoja vedy a výskumu na EU v Bratislave bol zriadený „Fond rozvoja vedy“, ktorý slúži na: 

a) podporu mladých vedeckých pracovníkov, ktorí po dobu 12 mesiacov od získania titulu docent (ak nedosiahol 
v čase vymenovania vek 40 rokov) a profesor (ak nedosiahol v čase vymenovania vek 47 rokov) budú 
poberať mesačne 1 500,- Sk, resp. 2 000,- Sk, 

b) stimuláciu vypracovávania projektov, t. j. za každý podaný projekt v rámci 6. RP do Európskej komisie 
v Bruseli udelí rektor EU v Bratislave jednorazovú mimoriadnu odmenu na projekt vo výške 10 tis. Sk a za 
každý schválený projekt 15 tis. Sk . 

Na podporu odborného rastu interných doktorandov, mladých učiteľov a vedeckých pracovníkov boli schválené 
„Zásady prideľovania grantov EU v Bratislave mladým učiteľom, vedeckým pracovníkom a interným 
doktorandom“. Zásady obsahujú kritériá uplatňované vo vstupnej fáze (podané projekty), v priebežnej fáze 
(každoročne dosiahnuté výsledky) a vo výstupnej fáze (celkové dosiahnuté výsledky). Na základe hodnotenia 
projektov sú prideľované riešiteľským kolektívom finančné prostriedky (kapitálové a bežné).  
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4. PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV VEDECKOVÝSKUMNEJ  PRÁCE 

 

Prezentácia výsledkov vedeckovýskumnej práce zamestnancov EU v Bratislave bola zabezpečovaná radom 
aktivít a foriem. Výsledky riešenia výskumných úloh boli zapracované do študijnej literatúry  a výučby 
jednotlivých predmetov. Boli publikované v monografiách, vysokoškolských učebniciach, vysokoškolských 
skriptách, vo vedeckých a odborných článkoch, v príspevkoch v zborníkoch 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. Úplný zoznam výstupov z vedeckovýskumnej 
činnosti je obsiahnutý v prílohovej časti ku „Správe o vedeckovýskumnej činnosti na EU v Bratislave za rok 
2007“ uverejnenej na www.euba.sk, v časti vedeckovýskumná činnosť. 

 
4.1 Vedecké konferencie v r. 2007 

Významné miesto vo vedeckovýskumnej činnosti učiteľov a vedeckých pracovníkov EU v Bratislave 
pripisujeme organizovaniu vedeckých konferencií, medzinárodných odborných seminárov a workshopov, 
diskusných fór a okrúhlych stolov, na ktorých boli prezentované výsledky výskumnej činnosti dosiahnuté 
riešením jednotlivých grantových projektov. 

EU v Bratislave zorganizovala na svojej pôde v roku 2007 21 významných medzinárodných vedeckých 
konferencií. Okrem medzinárodných vedeckých konferencií organizovali fakulty viaceré pozoruhodné domáce 
vedecké konferencie (19), semináre (14), workshopy (13), okrúhle stoly (4), diskusné fóra (2) a pod., ktorých 
úplný zoznam obsahujú Prílohy Správy o VVČ. 

„Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast – súčasnosť a  budúcnosť perspektívneho vývoja“ -  
  medzinárodná vedecká konferencia 
  Dátum konania: 13.9.2007 
  Organizujúci subjekt: Katedra ekonomickej teórie 
„Hospodárska a sociálna politika EÚ – aktuálne otázky “ - medzinárodná vedecká konferencia 
  Dátum konania: 19.4.2007 
  Organizujúci subjekt: Katedra hospodárskej politiky v spolupráci s Katedra sociálneho rozvoja a práce 
„Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikateľské financie“ - medzinárodná    
  vedecká konferencia.  
  Dátum konania: 13.12. 2007 
  Organizujúci subjekt: Katedra financií v spolupráci so Sekciou bánk a poisťovní SOPK 
„Mena, bankovníctvo a finančné trhy“  -  medzinárodná vedecká konferencia 
  Dátum konania: 27. – 28. september 2007, Smolenice 
  Organizujúci subjekt: Katedra bankovníctva a medzinárodných financií 
„Verejná správa a partnerstvo“ - medzinárodná vedecká konferencia 
   Dátum konania: 29.11.2007 
   Organizujúci subjekt: Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja 
„2nd Central European Conference in Regional Science “ - medzinárodná vedecká konferencia 
   Dátum konania: 10. - 13.10.2007 
   Organizujúci subjekt: Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja 
,,Vývojové trendy v poisťovníctve I.“  - medzinárodná vedecká konferencia  
   Dátum konania: 7.6.2007 
   Organizujúci subjekt: Katedra poisťovníctva 
„Ekonomické vzdelávanie a regionálny trh práce“ - medzinárodná vedecká konferencia 
   Dátum konania: 13. 02. 2007 
   Organizujúci subjekt: Katedra pedagogiky 
„Inovácie v ekonomickom vzdelávaní“ -  medzinárodná vedecká konferencia 
   Dátum konania: 19. 11. 2007 
   Organizujúci subjekt: Katedra pedagogiky 
„Česko a Slovensko v medzinárodnom podnikaní 2007“ - 7. medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava  
  Dátum konania: 8.6.2007  
  Organizujúci subjekt: Katedra medzinárodného obchodu 
„AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“ -  11. medzinárodná vedecká konferencia 
   Dátum konania: 17. – 18. 5. 2007 
   Organizujúci subjekt: Fakulta hospodárskej informatiky 
„Teória, prax a vzdelávanie v účtovníctve a audítorstve vo svetle medzinárodných noriem“-   
   medzinárodná vedecká konferencia     
   Dátum konania: 4. – 6. 9. 2007 

http://www.euba.sk
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   Organizujúci subjekt/katedra: Katedra účtovníctva v spolupráci s Katedrou finančního účetnictví a auditingu   
   VŠE v Praze a Katedrou manažérskeho účetnictví VŠE v Praze 
„Nové podmienky na výkon auditu po implementácii modernizovanej 8. smernice - medzinárodná    
   vedecká  konferencia     
   Dátum konania: 17. – 18. 9. 2007 
   Organizujúci subjekt/katedra: Slovenská komora audítorov a Katedra účtovníctva 
„Ekonomika, financie a manažment podniku – rok 2007“ -  medzinárodná vedecká konferencia FPM EU  
   Dátum konania:  27.9. - 28.9.2007  
   Organizujúci subjekt: Fakulta podnikového manažmentu 
„Ekonomika, financie a manažment podniku I.“ -  medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 
   Dátum konania: 15. 11. 2007 
   Organizujúci subjekt: Fakulta podnikového manažmentu 
„Podnikanie a podnikateľské prostredie v SR“ - medzinárodná vedecká konferencia  
  Dátum konania: 10. a 11.5.2007 v Modre – Harmónii   
  Organizujúci subjekt: Katedra podnikovohospodárska 
„Obnoviteľné zdroje energie“ - medzinárodná vedecká konferencia k AV  
   Dátum konania:  5. – 7.12.2007 
   Organizujúci subjekt:  Katedra marketingu a obchodu  
 „Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov" - VI. medzinárodná vedecká    
   konferencia doktorandov 
   Dátum konania: 8. – 9. 6. 2007 
   Organizujúci subjekt:  FMV EU (v spolupráci s FPVaMV Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici) 
„Rozvojová pomoc 2007“ - II. medzinárodná vedecká konferencia  
   Dátum konania: 27. 6. 2007 
   Organizujúci subjekt: Fakulta medzinárodných vzťahov 
„Medzinárodné vzťahy 2007 „Energetická politika EÚ a boj proti klimatickým zmenám“ -  
   8. medzinárodná vedecká konferencia 
   Dátum konania: 29. - 30. november 2007 
   Organizujúci subjekt: Fakulta medzinárodných vzťahov v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na   
   Slovensku 

 
4.2 Vydávanie vedeckých časopisov 

Na prezentovanie výsledkov vedeckého bádania a publikačných výstupov učiteľov a výskumných pracovníkov 
EU v Bratislave je na EU v Bratislave v súčasnosti vydávaných 12 fakultných časopisov a 1 celouniverzitný 
časopis. 

Národohospodárska fakulta vydáva prostredníctvom Katedry bankovníctva a medzinárodných financií 
internetový odborný časopis „Finančné trhy - www.derivat.sk“. Ide o odborný mesačník pre teóriu a prax 
finančných trhov, ktorý vychádza v elektronickej podobne a nie je recenzovaný. Periodicita vydávania je 12 krát 
ročne. Občianske združenie Iveclub vydáva časopis „ESCape – Economic Sciences“, časopis pedagógov, 
doktorandov a študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

Obchodná fakulta vydáva 2 časopisy: vedecký a odborný časopis. Vedecký časopis „Nová ekonomika“ 
vychádza 4 x ročne od roku 2002. Príspevky v časopise sú recenzované. Odborný časopis „Marketingová 
panoráma“ vychádza 4 x ročne, od roku 2002 v spolupráci so Slovenskou marketingovou spoločnosťou. 

Fakulta hospodárskej informatiky vydáva 2 vedecké časopisy. Vedecký časopis „Ekonomika a informatika“ 
vychádza 4 x ročne, od roku 2003. Príspevky v ňom sú recenzované. Vedecký časopis „Management 
information systems“ vychádza 1 x ročne v SR a 1 x ročne v Subotici. Vychádza od roku 2006. Časopis 
Manažérske informačné systémy je vysoko hodnotený, vychádza štvrťročne s ambíciou presadzovať integrálny 
holistický pohľad na manažment informačných systémov.  

Fakulta podnikového manažmentu vydáva v spolupráci s nadáciou Manažér vedecký časopis „Ekonomika 
a manažment“, ktorý vychádza 3 x ročne od roku 2003. 

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach vydáva 2 vedecké časopisy. Vedecký časopis 
„Podniková revue“  vychádza 2 x ročne od roku 2002. Vedecký časopis „Acta Oeconomica Cassoviensia“, 
vychádza 2 x ročne od roku 1997. 

Fakulta medzinárodných vzťahov začala v roku 2003 vydávať vedecký časopis „Medzinárodné vzťahy“. 
Časopis vychádza 2 x do roka. Okrem toho fakulta vydáva vedecký časopis „Almanach“. V roku 2006 bolo 
vydané jeho šieste číslo. Časopis vychádza dvakrát ročne.  

EU v Bratislave vydáva vedecký časopis Ekonomické rozhľady. Časopis vychádza štyri krát do roka a rok 2007 
predstavoval 36. ročník jeho vydávania. Články v ňom prechádzajú náročným recenzovaním. V roku 2007 bolo 

http://www.derivat.sk
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v Ekonomických rozhľadoch publikovaných 63 príspevkov, z toho 12 článkov vo svetovom jazyku. Z celkového 
počtu 85 autorov bolo 9 zahraničných.  

V súčasnosti je do SSCI (karentovaných časopisov) v kategórii Economics zaradených 175 ekonomických 
periodík z 20 krajín sveta s nasledovnou štruktúrou: Austrália 2, Japonsko 3, Rakúsko 1, Mexiko 1, Kanada 1, 
Holandsko 23, ČR 2 (PE,FÚ), Rusko 3, Anglicko 11, Škótsko 1, Fínsko 1, Slovensko 1 (EČ), Francúzsko 2, 
Južná Afrika 1, SRN 4, Švédsko 1, India 1, Švajčiarsko 5, Írsko 1, USA 110. 

Slovenská ekonomická knižnica (SEK) od roku 2006 v rámci automatizovaného knižnično-informačného 
systému (AKIS) eviduje a bibliograficky spracováva knižné dokumenty autorov EU v Bratislave, ktoré získava 
ako prírastky do knižničného fondu. Zároveň eviduje a bibliograficky spracováva 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. Bibliografické záznamy o 
dokumentoch a autoroch sú prezentované prostredníctvom on-line katalógu dokumentov SEK a katalógu 
menných autorít na www.sek.euba.sk. Vzhľadom na skutočnosť, že SEK v súčasnosti nedisponuje povinným 
interným výtlačkom publikácií EU a vzhľadom na nedostatočný finančný limit na nákup publikácií, knižnica 
nemôže publikačnú činnosť pracovníkov EU v Bratislave kompletne a komplexne nakupovať, spracovávať a 
prezentovať. 
V súčasnosti ešte na EU v Bratislave rieši projekt celouniverzitného systému EPCA, ktorého základom je 
budovanie a sprístupňovanie centralizovanej dokumentografickej bázy dát o publikačnej činnosti učiteľov EU v 
Bratislave, bázy dát o autoroch a zároveň prebieha budovanie archívneho fondu publikovaných dokumentov. 
Tým, že SEK je členom medzinárodného projektu pre strednú a východnú Európu eIFL Direct, umožňuje  to 
využívať bibliografickú a plnotextovú bázu dát EBSLG a citačný index Web of Science, ktoré sú prístupné 
používateľom v počítačovej sieti EU v Bratislave (www.sek.euba.sk/zoznam/web of science 1.doc). 
 
 

4.3. Výsledky publikačnej činnosti 

V roku 2007 došlo ku zásadnej zmene v evidovaní publikačných výstupov vo vzťahu k MŠ SR. Ako báza pre 
výpočet dotácie na rok 2008 za výsledky publikačných aktivít roku 2007 slúži obdobie 1.1.2007-31.10.2007, t.j. 
iba 10-mesačné obdobie. Vzhľadom na skutočnosť, že v posledných dvoch mesiacoch roku publikačná činnosť 
na fakultách kulminuje (v súvislosti s vydávaním zborníkov statí z priebežných a záverečných oponentúr 
a konferencií poriadaných v rámci riešenia výskumných projektov), uvádzame sumár publikačných výstupov 
k 31.12.2007. 

Napriek skrátenému obdobiu evidovania publikačných výstupov za rok 2007 (k 31. októbru 2007) ako báze pre 
výpočet finančnej dotácie, bol evidovaný počet publikácií v kategóriách A1, A2, B a C v celkovom objeme na 
porovnateľnej úrovni ako v roku 2006.  Z hľadiska vnútornej štruktúry EPC však klesol podiel kategórií A1 a B. 

Na hodnotenie publikačnej výkonnosti pracovníkov bol v roku 2007  Kolégiom rektora EU v Bratislave prijatý 
systém, ktorý stanovuje požadované minimálne hodnoty publikačnej prezentácie pre kategóriu profesorov, 
docentov a odborných asistentov. Uvedený systém má slúžiť aj ako báza pre vedúcich katedier pri odmeňovaní 
pracovníkov.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sek.euba.sk
http://www.sek.euba.sk/zoznam/web
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Tabuľka č: 4.1: Súhrn publikačnej činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2007 k 31.12.2007 

  

Počet publikácií  
v danej kategórii 

          

 
Ekonomická univerzita v Bratislave 

Počet publikácií podľa fakúlt 

Kategória publikačnej činnosti EU 
Spolu NHF OF FHI FPM PHF FMV ÚJ CĎV SEK ÚMP 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 51 17 13 7 9 2 1 2 0 0 0 

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané doma 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 33 10 5 5 11 1 1 0 0 0 0 

BAA Odborné knižné práce vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách 13 1 4 1 1 0 1 5 0 0 0 

BCB Učebnice pre základné a stredné školy 7 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

BCI Skriptá a učebné texty 46 9 3 8 12 2 5 7 0 0 0 

EAJ Odborné preklady publikácií - knižné 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce 26 3 3 6 4 0 5 3 0 0 2 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 9 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 37 4 8 13 5 5 2 0 0 0 0 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 192 22 26 61 43 7 33 0 0 0 0 

AEC Vedecké práce v zahraničných rec. vedeckých zborníkoch 13 3 3 1 3 1 2 0 0 0 0 

AED Vedecké práce v domácich rec. vedeckých zborníkoch 76 4 21 1 11 0 36 3 0 0 0 

AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách 25 12 8 2 3 0 0 0 0 0 0 

AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách 69 20 42 4 1 0 2 0 0 0 0 

AFC Publikované príspevky na zahr. vedeckých konferenciách 209 67 40 21 46 7 20 6 0 0 2 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 667 174 58 124 130 10 168 3 0 0 0 

AFF Abstrakty pozvaných referátov z domácich konferencií 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 9 1 1 4 3 0 0 0 0 0 0 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 34 3 2 25 1 2 1 0 0 0 0 

BBB Kapitoly v odborných knihách vydané v domácich vydavateľstvách 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch 12 4 1 0 2 0 4 0 0 0 1 

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch 304 52 55 62 62 3 55 13 1 1 0 

BEC Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch 23 11 1 1 0 2 2 6 0 0 0 

BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch 25 4 1 4 10 3 1 2 0 0 0 

BFA Abstrakty odborných prác v zborníkoch zo zahraničných podujatí 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

BFB Abstrakty odborných prác v zborníkoch z domácich podujatí 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

AFL Postery v zborníkoch z domácich konferencií 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách 12 8 0 3 1 0 0 0 0 0 0 

BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch 13 0 2 1 1 0 2 6 0 0 1 

BEF Odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch 27 5 5 4 6 0 4 3 0 0 0 

DAI Kvalifikačné práce (dizertačné, habilitačné) 22 3 0 12 0 1 6 0 0 0 0 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 39 11 10 7 2 0 9 0 0 0 0 

GAI Výskumné štúdie a priebežné správy 6 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 

GHG Práce zverejnené na internete 29 2 1 24 0 1 0 1 0 0 0 

GII Rôzne publikácie a dokumenty 23 1 4 8 0 1 2 7 0 0 0 

Súčet 2076 471 322 418 372 49 365 71 1 1 6 
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4.4.  Oceňovanie najlepších publikovaných výstupov 

V roku 2007 sa konal v poradí už deviaty ročník súťaže o najlepšie publikované výstupy z vedeckovýskumnej 
činnosti na EU v Bratislave. 

Do súťaže na ocenenie prihlásili fakulty 7 vysokoškolských učebníc, 14 vedeckých monografií, 6 
vysokoškolských učebných textov, 12 domácich a odborných statí v časopisoch, 10 vedeckých a odborných statí 
v domácich a zahraničných zborníkoch a 10 zahraničných vedeckých a odborných statí v časopisoch. 

Ocenené boli: 
a) v kategórii vysokoškolské učebnice: kolektív autorov prof. Ing. Anna Šlosárová, PhD.,  Mgr. Ing. 
Renáta Feketeová, Ing. Renáta Szászová, PhD., Ing. Jozef Škultéty, PhD.: „Analýza účtovnej závierky“ 
(Bratislava: IURA EDITION, edícia EKONÓMIA,  2006.) 
b) v kategórii vedecké monografie boli ocenené 2 publikácie: 
autori:  prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. a Ing. Ľubomíra Gertler, PhD.: „Teória a prax vybraných druhov 
finančných rizík (kreditné, trhové, operačné)“ (Bratislava: SPRINT vfra,  2006.) 
autori: prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc., doc. Ing. Ivan Brezina, CSc.:     „Logistika v manažmente podniku“ 
(Bratislava: SPRINT vfra,  2006.) 
c) v kategórii domáce vedecké a odborné state: autor doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.: „K základným 
aspektom neogramsciánskeho chápania hegemónie v súčasnej teórii medzinárodných vzťahov“ (In:Almanach č. 
1/2006, s. 34 – 55). 
d) v kategórii domáce vedecké a odborné state v zborníkoch: autori doc. Ing. Vanda Lieskovská, PhD., 
doc. Ing. Vladimír Gazda, PhD.: „Entscheidungskriterien bei der Auswahl der Einkaufsstätte im Einzelhandel - 
Eine Studie zum  Käuferverhalten in der Ostslowakei“ (WU Competence day 2006: Innovationen in Marketing 
und Handel, Wien 2006) 
e) v kategórii zahraničné vedecké a odborné state: autorky Ing. Ho Thi Thu Hoa, doc. Dr. Ing. Heda 
Hansenová: „Globalization of trade and transportation between the Asean + 3 countries and the European 
Union“ (In: Romanian Journal of European Affairs č. 2/2006, s. 47 - 70.) 

 

Okrem vyššie uvedených ocenení sú s cieľom motivácie učiteľov a vedecko-výskumných pracovníkov 
Ekonomickej univerzity v Bratislave finančne ocenené aj všetci autori, ktorí publikujú v karentovaných 
časopisoch v SR a v zahraničí. 
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5. VEDECKÁ VÝCHOVA DOKTORANDOV A KVALIFIKAČNÝ RAST 

5.1. Akreditované odbory, v ktorých fakulty EU v Bratislave uskutočňujú doktorandské štúdium 

Vzhľadom na existenciu duálneho systému v uskutočňovaní doktorandského štúdia (podľa paragrafu 33 odst.2, 
písm. f) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 
528/2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z., zákona č. 363/2007 Z.z. a podľa Metodického 
usmernenia č. 10/2002 ods. 7 MŠ SR) je vzdelávanie doktorandov organizované v 17 akreditovaných vedných 
odboroch a 19 akreditovaných študijných odboroch a študijných programoch.  

Nevyhnutnosť venovať úrovni a kvalite doktorandského štúdia zvýšenú pozornosť vyplýva aj zo skutočnosti, že 
objem finančných prostriedkov pridelených z MŠ SR EU v Bratislave na rok 2007 bol stanovený 
podľa metodických pokynov tak, že: “u študentov tretieho stupňa, ktorí nemajú úspešne absolvovanú dizertačnú 
skúšku, sa používa koeficient 1,5 a  u tých študentov, ktorí dizertačnú skúšku úspešne absolvovali, sa používa 
koeficient 3,0“. Vedenia EU v Bratislave a fakúlt majú prioritný záujem o zvyšovanie kvality v doktorandskom 
štúdiu. Každoročne sa na fakultách vykonávajú výročné hodnotenia doktorandov.          

Tabuľka č. 5.1 Akreditované odbory, v ktorých fakulty uskutočňujú doktorandské štúdium 

Akreditované vedné odbory 
Akreditované študijné odbory a 

programy 3. stupňa štúdia 
číslo 

Názov 
číslo 

Názov 
odboru odboru 
N H F 
62-01-9 Ekonomická teória 3.3.2 Dejiny národného hospodárstva 

62-05-9 Dejiny národného hospodárstva  3.3.3 Ekonomická teória 

62-16-9 Poisťovníctvo 3.3.3 Hospodárska politika 

62-35-9 Financie 3.3.4 Prognostika 

67-11-9 Prognostika 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj 

75-02-9  Teória vyučovania predmetov  3.3.7 Financie a bankovníctvo 

  všeobecnovzdelávacej a 
odbor nej povahy 3.3.8 Poisťovníctvo 

 v špecializácii Teória 
vyučovania ekonomických 1.1.10 Odborová didaktika 

 odborných predmetov    
O F 
62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky 3.3.10 Obchod a marketing  

 špecializácia: Ekonomika obchodu 
a priemyslu  študijný program: Marketingový 

a obchodný manažment 

62-04-9 Svetová ekonomika 3.3.11 Odvetvové a prierezové ekonomiky  

62-21-9 Medzinárodné ekonomické vzťahy  študijný program: Ekonomika 
obchodu a služieb 

   3.3.18 Medzinárodné podnikanie 

    študijný program: Manažment 
medzinárodného podnikania 

   3.3.19 Svetová ekonomika 

    študijný program: Svetová ekonomika 
F H I 
25-11-9  Aplikovaná informatika 3.3.12  Účtovníctvo 

62-09-9  Účtovníctvo 3.3.25  Ekonometria a operačný výskum 

62-11-9  Štatistika 9.2.10  Hospodárska informatika 

62-49-9  Ekonometria a operačný výskum    
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F P M 
62-70-9  Riadenie a ekonomika podnikov 3.3.13 Finančný manažment podniku 

62-90-9  Podnikový manažment 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku 
P H F 

62-03-9 Odvetvové a prierezové 
ekonomiky  3.3.16 Ekonomika a manažment podniku  

F M V 
67-21-9 Medzinárodné vzťahy 3.3.17 Medzinárodné ekonomické vzťahy 

 

Vývoj počtu doktorandov zaznamenal od roku 2004 pozitívny trend ako v štruktúre doktorandov (rast podielu 
doktorandov v dennej forme štúdia), tak v úspešnosti ukončovania štúdia. V roku 2007 tvorili interní / denní 
doktorandi približne 30 % celkového počtu doktorandov na EU v Bratislave. Aj v uplynulom roku bol najvyšší 
počet interných / denných doktorandov na NHF a OF. Doktorandské štúdium úspešne ukončilo 28 interných / 
denných doktorandov a 52 externých doktorandov.  

 

Tabuľka č. 5.2 Vývoj počtu doktorandov na EU za roky 2004 - 2007 

Rok 
Doktorandi zo SR Zahraniční doktorandi 

Absolventi 

dokt. štúdia 

Interní Externí Interní Externí spolu 

Rok 2004 88 610 4 9 51 

Rok 2005 126 537 7 24 59 

Rok 2006 198 521 9 29 77 

Rok 2007 213 427 6 36 80 

 

 

Tabuľka č. 5.3 Štruktúra doktorandov na fakultách EU v Bratislave 

k 31.12.2007 

Doktorandi Zahraniční Absolventi % absolventov 

zo SR doktorandi dokt. štúdia za rok 
2007 na celkovom 

Interní Externí Interní Externí Interní Externí počte 
doktorandov 

NHF 52 108 1 2 3 10 8,02 

OF 51 105 0 3 7 9 10,00 

FHI 32 53 0 0 6 11 20,00 

FPM 41 90 2 27 3 11 8,75 

PHF 21 28 0 0 3 3 2,94 

FMV 16 43 3 4 6 8 21,00 

Spolu: 213 427 6 36 28 52 11,73 
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Tabuľka 5.4. Štruktúra doktorandského štúdia na EU v Bratislave v roku 2007 

Riadok Ukazovateľ Celkový počet 

1. Zaradení v doktorandskom štúdiu spolu 682 

2. z toho pre potrebu škol. pracoviska 258 

3. (z r. 1) pre iné pracoviská 323 

4.   v dennej (internej forme) DŠ 213 

5.   v externej forma 427 

6. Novoprijatí na doktorandské štúdium 134 

7. z toho pre potrebu škol. pracoviska 74 

8. ( z r. 6) pre iné pracoviská 50 

9.   denní (interní) študenti DŠ 65 

10.   externí študenti DŠ 62 

11.   štud. DŠ z prac. škol. prac. 8 

12. V roku 2007 doktorandské štúdium ukončili 80 

13. 
z toho v plánovanom termíne 53 

(z r. 12) v novourčenom termíne 27 

14. Počet zrušených DŠ 131 

15. Počet zahraničných doktorandov 42 

16. 
z toho 

počet "vládnych štipendistov" 6 
(z r. 15) 

17. 
z toho počet doktorandov študujúcich na 

3 
(z r. 15) vlastné náklady 

Pozn.: v riadku 1. a 6. nie sú zahrnutí zahraniční občania 

 

5.2. Organizácia doktorandského štúdia 

Doktorandské štúdium sa v uplynulom roku uskutočňovalo v gescii odborových, resp. spoločných odborových 
komisií a vo vyššie uvedených akreditovaných vedných odboroch a študijných odboroch / programoch. 

 
Doktorandské štúdium v dennej forme trvá 3 roky a v externej forme štúdia 5 rokov. Realizuje sa v dvoch 
základných častiach: študijnej časti a vedeckej časti doktorandského štúdia. Na EU v Bratislave v roku 2007 
pôsobilo vo vzdelávaní na 3. stupni štúdia 207 školiteľov, z toho 164 interných školiteľov a 43 externých 
školiteľov. Vzhľadom na počet interných (219) a externých (463) doktorandov v uplynulom roku to znamená, že 
na jedného školiteľa pripadalo 1,014 interného doktoranda, resp. 3,157 externého doktoranda. Zaťaženie 
jednotlivých školiteľov je však veľmi nerovnomerné – od žiadneho doktoranda až po 19 doktorandov na 
školiteľa. Viacerí docenti a profesori univerzity pôsobia ako školitelia aj vo dvoch študijných programoch 3. 
stupňa štúdia, v dôsledku čoho počet školiteľov na EU v Bratislave prevyšuje fyzický počet docentov 
a profesorov vykonávajúcich funkciu školiteľa.  
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Tabuľka 5.5. Štruktúra školiteľov na fakulte 

Akreditované študijné odbory a programy 
3. stupňa štúdia 

Počet interných Počet externých Počet 
školiteľov 

celkom školiteľov školiteľov 

NHF 44 14 58 

3.3.2 Dejiny národného hospodárstva 2 0 2 

3.3.3 Ekonomická teória 16 3 19 

3.3.4 Prognostika 2 0 2 

3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj 6 6 12 

3.3.7 Financie 15 3 18 

3.3.8 Poisťovníctvo 1 0 1 

1.1.10 Odborová didaktika 2 2 4 

OF 39 10 49 

 3.3.10 Obchod a marketing 11 1 12 

 3.3.11 Odvetvové a prierezové ekonomiky 12 2 14 

 3.3.18 Medzinárodné podnikanie 9 4 13 

 3.3.19 Svetová ekonomika 7 3 10 

FHI 24 2 26 

3.3.12 Účtovníctvo 6 0 6 

3.3.25 Ekonometria a operačný výskum 14 1 15 

9.2.10 Hospodárska informatika 4 1 5 

FPM 36 0 36 

 3.3.13 Finančný manažment podniku 11 0 11 

 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku 25 0 25 

PHF 12 7 19 

3.3.16 Ekonomika a manažment podniku 12 7 19 

FMV 8 10 18 

3.3.17 Medzinárodné ekonomické vzťahy 8 10 18 

Spolu: 163 43 206 
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Tabuľka 5.6. Štruktúra zaťaženia školiteľov v roku 2007 

Indikátor   

Počet denných doktorandov 
219 

k 31.12.2007 

Počet externých doktorandov 
463 

k 31.12.2007 

Počet školiteľov na EU 206 

ID/ školiteľa 1,063 

ID + ED/ školiteľa 3,310 

Počet absolventov DŠ 
28 

v dennej forme 

 

 

V ostatných dvoch rokoch v súvislosti so zavedením kreditového štúdia doktorandov došlo k zintenzívneniu 
publikačnej činnosti hlavne doktorandov v dennej forme štúdia. Vzhľadom na skutočnosť, že publikačné výstupy 
doktorandov sú významným indikátorom hodnotenia atribútu prostredia v rámci komplexnej akreditácie 
univerzít, bude potrebné do budúcnosti venovať podpore publikačnej činnosti doktorandov zo strany školiteľov 
a katedier zvýšenú pozornosť. 

 

Tabuľka 5.7. Publikačné výstupy doktorandov (v absolútnych hodnotách) 

Typ publikácie* 
Doktorandi v Doktorandi v 

dennej forme štúdia externej forme štúdia 

Monografie, učebnice, 
2,28 3,47 

vysokoškolské učebné texty 

State vo vedeckých 
2 0,67 

časopisoch (karentované) 

Nekarentované / domáce / 
32,5 28,65 

zahraničné 

State v odborných časopisoch 16,33 63,16 
domáce / zahraničné 

Príspevky v zborníkoch z 
79,41 24,66 

konferencií (v zahraničí) 

Príspevky v zborníkoch z 
231 166,86 

konferencií (domáce) 
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Z fakultných hodnotení doktorandského štúdia vyplývajú viaceré skutočnosti, ktoré ovplyvňujú stav 
doktorandského štúdia na EU v Bratislave. Napriek zlepšeniu stále nie je uspokojivý ukazovateľ efektívnosti 
doktorandského štúdia, prejavujúci sa v nízkom percente externých doktorandov, ktorí úspešne ukončia 
obhajobu dizertačnej práce a získajú titul PhD. Dôležité pritom je, že  absolventi doktorandského štúdia nemajú 
žiadne problémy s uplatnením v praxi, aj keď v spoločnosti nie je klíma, ktorá by navodzovala ich prednostné 
prijímanie do zamestnania, príp. dokonca iné zvýhodňovanie. Rovnako dobre, ba možno lepšie sa naši absolventi 
uplatňujú v zahraničí. 
 
Ako hlavné príčiny neuspokojivého stavu v doktorandskom štúdiu možno uviesť: 
•   Doktorandské štúdium nie je dostatočne atraktívne ani podmienkami, ani spoločenským uplatnením jeho 
 absolventov v praxi, preto sa o doktorandské štúdium uchádzajú absolventi magisterského či inžinierskeho 
 štúdia vtedy, ak nezískali vhodné miesto v praxi, čím sa z neho stáva v istom zmysle „prestupná stanica“. 
•   Zlé sociálne postavenie doktorandov a z neho vyplývajúci odchod do praxe alebo do zahraničia pri nájdení   
   vhodnej príležitosti. 
•     Nízky záujem, či potreby spoločenskej praxe o absolventov doktorandského štúdia. 
      
Okrem uvedených skutočností existujú aj ďalšie problémy v doktorandskom štúdiu: 
•  výrazné zvýšenie počtu záujemcov o doktorandské štúdium v posledných dvoch rokoch, pričom však  
      na viacerých školiacich pracoviskách sú už kapacity školiteľov úplne vyčerpané, 
•    vysoký úbytok doktorandov po výročných hodnoteniach na fakultách (vylúčenie, zrušená doktorandúra), 
•   dlhé časové intervaly medzi vykonaním dizertačnej skúšky a spracovaním doktorandskej práce u externých    
      doktorandov. 

 

5.3. EDAMBA 

Príprava a výchova doktorandov získava v posledných rokoch výrazne na vážnosti a význame a dostáva aj 
v súvislosti s budovaním European Research Area (európskeho výskumného priestoru) európsky rozmer.  
       
V rámci programu EDAMBA sa v roku 2007 uskutočnila: 10. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 
v Nových Zámkoch (apríl 2007) pod odbornou garanciou  prof. Ing. Eleny Strážovskej, CSc.,  na ktorej sa 
zúčastnilo 101 doktorandov, z toho 18 zahraničných zo 4 krajín. Rokovanie sa uskutočnilo v 10 sekciách: Nová 
ekonomika, Svetová ekonomika, Marketing, Podniková ekonomika, Makroekonómia, Informačné technológie, 
Financie, Bankovníctvo a poisťovníctvo, Manažment a služby, Poľnohospodárstvo a potravinárstvo. 
        
V dňoch 2. 9. – 4. 9. 2007 bola EU v Bratislave organizátorom 16. ročníka výročného zasadnutia EDAMBA 
(European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration – Európska asociácia 
doktorandských programov v manažmente a podnikaní). 

Ústrednou témou stretnutia bola téma: „Výzvy pre doktorandské vzdelávanie v Európe: súčasný vývoj, trendy 
a aktivity vo svetle Bolonského procesu“, ktorá bola špecifikovaná pre jednotlivé dni zasadnutia nasledovne: 

3.9. - „Výzvy pre doktorandské vzdelávanie v strednej a východnej Európe“ 
4.9. - „Skúsenosti z hodnotenia kvality, postupov a metodológie doktorandského štúdia“ 

Stretnutia sa zúčastnilo 52 zahraničných účastníkov z 19 krajín a 53 domácich účastníkov. 

Za rok 2007 možno konštatovať, že na fakultách došlo k zvýšeniu participácie doktorandov pri riešení interných 
grantových projektov, projektov VEGA, KEGA a pri riešení projektov mladých vedeckých pracovníkov. 
V tomto procese je nezastupiteľná rola školiteľov. Výsledky hodnotenia výskumných projektov mladých 
vedeckých pracovníkov za rok 2007 v uplynulom mesiaci dávajú určitý dôvod k optimizmu.  
 

 
5.4 Habilitačné a inauguračné konanie 

V roku 2007 sa na fakultách EU uskutočnilo 9 habilitačných konaní, ktorých úplný zoznam obsahuje 
nasledujúca tabuľka. 
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Tabuľka 5.8. Udelené vedecko-pedagogické tituly docent v r. 2007  

Por. číslo Meno docenta: Fakulta S účinnosťou od: 

1. Ing. Iveta DUDOVÁ, PhD. 
3.3.1 Národné hospodárstvo NHF 1.4.2007 

2. RNDr. Alžbeta IVANIČKOVÁ, CSc. 
3.3.1 Národné hospodárstvo NHF 1.10.2007 

3. Ing. Emília ZIMKOVÁ, PhD. 
3.3.6 Financie, bankovníctvo a investovanie NHF 1.10.2007 

4. Ing. Jana KOTLEBOVÁ, PhD. 
3.3.6 Financie, bankovníctvo a investovanie NHF 1.12.2007 

5. Ing. Daniel STAVÁREK, Ph.D. 
3.3.6 Financie, bankovníctvo a investovanie NHF 1.12.2007 

6. Ing. Zuzana KITTOVÁ, PhD., MBL-HSG 
3.3.18 Medzinárodné podnikanie OF 1.4.2007 

7. RNDr. Valéria SKŘIVÁNKOVÁ, CSc. 
3.3.25 Ekonometria a operačný výskum FHI 1.7.2007 

8. Ing. Eva KAFKOVÁ, PhD. 
3.3.6 Financie, bankovníctvo a investovanie PHF 1.4.2007 

9. Mgr. Dr. Helena KOŚCIELNIAK 
3.3.17 medzinárodné ekonomické vzťahy FMV 1.12.2007 

Dekrét profesora prevzali na základe vymenovania prezidentom SR štyria vysokoškolskí učitelia EU. 

Tabuľka 5.9. Zoznam profesorov EU v Bratislave  vymenovaných  v r. 2007  

Por.číslo Meno profesora Fakulta Schválené 
vo VR EU 

Vymenovaný 
prezidentom SR 

1. doc. Ing. Vojtech STANEK, PhD. 
3.3.1 Národné hospodárstvo NHF 13.12.2006 26.6.2007 

2. doc. Ing. Ferdinand DAŇO, CSc. 
 3.3.10 Obchod a marketing OF 13.12.2006 26.6.2007 

3. doc. RNDr. Viera PACÁKOVÁ, PhD. 
3.3.25 Ekonometria a operačný výskum FHI 18.10.2006 26.6.2007 

4. doc. Ing. Milan TEREK, PhD. 
3.3.25 Ekonometria a operačný výskum  FHI 18.10.2006 26.6.2007 

5. doc. Ing. Vladimír Gonda, PhD. 
3.3.3 Ekonomická teória NHF 23.10.2007  

6. doc. Ing. Anna Schultzová, PhD. 
3.3.6 Financie, bankovníctvo a investovanie NHF 23.10.2007  

Všetky habilitačné a inauguračné konania v roku 2007 sa realizovali v odboroch na habilitácie a inaugurácie, 
ktoré boli akreditované v roku 2006. 

 Tabuľka 5.10 Kvalifikačný rast na EU v Bratislave                                            

 Docenti Profesori 

Rok NHF OF FHI FPM PHF FMV Σ EU NHF OF FHI FPM PHF FMV UJ Σ EU 

2002 1 5 2 1 - - 9 - 1 - - - - - 1 

2003 1 1 - - 4 - 6 - - - - 1 - - 1 

2004 2 2 1 4 2 - 11 2 2 2 1 1 1 - 9 

2005 8 2 2 1 2 2 17 2 - 1 1 - - 1 4 

2006 - - 1 2 - - 3 2 1 1 - - - 1 5 

2007 5 1 1 - 1 1 9 1 1 2 - - - - 4 
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5.5 Čestné vedecké hodnosti „dr.h.c“ 

Čestná vedecká hodnosti „doctor honoris causa Ekonomickej univerzity v Bratislave“ dr.h.c. bola udelená trom 
významných osobnostiam ekonomickej vedy a spoločenského života. 

 

Tabuľka 5.11. Udelené čestné vedecké hodnosti dr.h.c. Ekonomickej univerzity v Bratislave 

Por. č. Dátum 
udelenia Meno osobnosti Charakteristika 

1. 18.1.2007 prof. emeritus Alexandre LAMFALUSSY 
Jeden z autorov myšlienky Európskej me- 
novej únie a významná osobnosť európskej 
ekonomiky 

2. 19.4.2007 Dkfm. Rainer FRANZ 
Medzinárodne uznávaná osobnosť v proble- 
matike bankovníctva, finančníctva a medzi- 
národného podnikania 

3. 23.10.2007 prof. zw. dr. hab.  Stanisław  LIS Jeden z popredných predstaviteľov 
ekonomickej vedy a spoločenského života 

 

5.6 Čestné tituly „profesor emeritus“ 

Na zasadnutí Vedeckej rady EU v Bratislave 29.6.2007 bol schválený titul emeritného profesora trom bývalým 
pracovníkom EU v Bratislave: prof. Ing. Ľudovít Korček, DrSc., prof. Ing. Ondrej Peter, CSc., prof. Ing. 
Ladislav Unčovský, DrSc. Dekrét „profesor emeritus“ bol menovaným trom profesorom odovzdaný na zasadnutí 
VR EU 23.10.2007. 

 

5.7 ŠVOČ na EU v Bratislave 

V roku 2007 usporiadali všetky fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave fakultné kolá Študentskej vedeckej 
a odbornej činnosti (ŠVOČ). Fakultných súťaží ŠVOČ sa zúčastnilo 59 prác (NHF 14, OF 8, FHI 6, FPM 8, PHF 
13, FMV 10). Na základe výsledkov súťaže fakulty nominovali na „Cenu Ekonomickej univerzity v Bratislave“ 
nasledovné víťazné práce. 

NHF: 
„Vzdelanie ako predpoklad ekonomického rastu v podmienkach Írskej republiky“ – autor: Simona 
POLONYOVÁ (3. ročník)  

OF: 
„Analýza spokojnosti študentov s ponukou bankových produktov“ – autor: Bc. Darina BUGYÍKOVÁ (4. ročník)  

FHI 
„Možnosti tvorby a implementácie elektronického obchodu v podmienkach slovenského trhu“ – autor: Michal 
JEŠŠO (1. ročník) 

FPM 
„Ohodnocovanie akcií spoločnosti MATADOR, a. s.“ – autori: Eva RYBÁROVÁ a Ľudovít ŠRENKEL (3. 
ročník) 

PHF: 
„Nástroje motivácie  zamestnancov v jednom z odštepných závodov spoločnosti  
Slovak Telekom, a. s.“ – autorky: Monika HUDÁKOVÁ a Viktória ŠUŠŇÁKOVÁ (2. ročník)  

FMV 
„Dôchodkový systém v Číne – časovaná bomba do budúcnosti“ – autorky: Veronika HAGAROVÁ a Jana 
CHOCHOLÁČKOVÁ (4. ročník) 
 
Vzhľadom na význam ŠVOČ ako nástroja iniciovania vedeckého bádania u študentov, bude potrebné tejto forme 
práce so študentmi venovať pozornosť aj v budúcich rokoch. 
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ZÁVER 

 

Výsledky vedecko-výskumnej činnosti na EU v Bratislave za rok 2007 dokumentujú určitý mierny kvantitatívny 
a kvalitatívny nárast. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný hlavne v objeme prostriedkov získaných z domácich 
výskumných grantov, kde sa univerzita nachádza na 6. mieste medzi 19 verejnými vysokými školami v SR. 
Zvýšil sa aj počet a podiel projektov VEGA a KEGA, ktoré znamenali významný prínos finančných 
prostriedkov pre vedu a výskum nielen pre fakulty ale aj riešiteľské kolektívy. Potešiteľný je počet  projektov 
výskumu (8) predložených v roku 2007 na hodnotenie v rámci APVV, ako aj 21 rozvojových projektov 
predložených do súťaže na MŠ SR.  Celkový počet projektov riešených na EU v Bratislave dokumentuje, že 
vedecká činnosť je kľúčovým faktorom rozvoja katedier a fakúlt. 

Kvantitatívne a kvalitatívne zmeny boli zaznamenané aj v publikačnej činnosti – zvlášť v pozitívnom vývoji 
publikačných aktivít doktorandov. Zvýšenie počtu doktorandov v dennej forme štúdia a rast úspešnosti 
ukončovania doktorandúr vytvárajú bázu budúcej akademickej komunity EU. 

Fakty a skutočnosti prezentované v Správe o vedeckovýskumnej činnosti za rok 2007 potvrdzujú, že ciele 
a úlohy obsiahnuté v Dlhodobom zámere EU na roky 2007-2011 sa postupne začínajú plniť.  

Vedenie EU v Bratislave berie do úvahy zvyšovanie významu vedecko-výskumnej činnosti v štruktúre jej 
aktivít, nakoľko dosiahnuté výsledky vo vede ovplyvnia získanie statusu univerzitnej vysokej školy pri 
komplexnej akreditácii v októbri 2008.  Táto kľúčová vízia sa musí premietnuť aj do cieľov a úloh na úseku 
vedeckovýskumnej činnosti v budúcom období.  

V danom kontexte sa medzi priority riadenia vedy a výskumu na EU v Bratislave zaraďuje jej vyššia 
efektívnosť, zvýšenie jej konkurencieschopnosti, stimulovanie výskumných teamov vhodnými a účinnými 
nástrojmi, zintenzívnenie spolupráce s praxou, podpora mladých vedeckých pracovníkov a vybudovanie 
efektívnej interakcie so súkromným a verejným sektorom. 

Okrem toho je nevyhnutné naďalej: 
 

•   Podporovať a motivovať kvalifikačný rast mladých vedeckých pracovníkov a vytvárať priestor na aktivity 
spojené s kvalifikačným rastom všetkých vedeckých a pedagogických pracovníkov. EU  v Bratislave z  
„Fondu rozvoja vedy“ finančne podporuje získanie titulu docent a profesor mladým vedeckým 
pracovníkom. 

•   Pravidelne vyhodnocovať výsledky vedeckovýskumných úloh na fakultách formou náročných priebežných a 
 záverečných oponentúr pred oponentskou radou zloženou z kvalifikovaných odborníkov z daného vedného 
 odboru. Dôraz na efektívne a dôsledné hodnotenie vedeckej činnosti vytvára nielen základ pre jej ďalší 
 rozvoj, ale naviac môže zvýšiť jej úroveň. Aby bolo hodnotenie efektívne, musí byť kvalitné, so zvláštnym 
 akcentom na objektivitu a správnu aplikáciu výsledkov. 
•  Vytvárať podmienky na prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti  
 učiteľov a doktorandov na medzinárodných vedeckých konferenciách organizovaných univerzitou a jej 
 fakultami, ako aj univerzitami na Slovensku a v zahraničí. 
•  Podporovať odborný rast doktorandov, mladých učiteľov a vedeckých pracovníkov vytváraním podmienok 
 na podávanie žiadostí o „Granty Ekonomickej univerzity“. VR EU v Bratislave schválila 15.10.2003 
 „Zásady prideľovania grantov EU mladým učiteľom, vedeckým pracovníkom a interným doktorandom“.  
•  Pri realizácii nových študijných programov doktorandského štúdia naďalej zvyšovať náročnosť štúdia a 
 požiadavky na doktorandské dizertačné práce, ako aj na dodržanie časových dimenzií štúdia na 3. stupni. 
• Podporovať doterajšie pozitívne aktivity v oblasti výskumu a doktorandského  
 štúdia – vydávanie vedeckého časopisu „Ekonomické rozhľady“ (so zámerom získať jeho karentáciu),   
 udeľovanie „Ceny rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave“ v rámci súťaže publikovaných 
 výstupov vedeckovýskumnej činnosti, podporovať zapájanie študentov do ŠVOČ, vyhľadávať talenty pre  
 doktorandské štúdium a podporovať medzinárodný program EDAMBA pre doktorandov. 
 

Na udržanie a zvýšenie úrovne VVČ na EU v Bratislave  
považujeme za dôležité zabezpečiť finančné a materiálne prostriedky vo výške zodpovedajúcej splneniu 
stanovených úloh a to najmä: 

•   prostriedky na stimuláciu vypracovania projektov uchádzajúcich sa granty z európskych fondov určených 
 na  podporu vedy ( 7. RP,  Marie Curie projekty  a pod.), 
•   prostriedky na spolufinancovanie schválených projektov v dvojstrannej a viacstrannej spolupráci 
 s inštitúciami doma a v zahraničí,  
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•   prostriedky na objednanie špičkových odborných časopisov, na zakúpenie vedeckých monografií a 
 zborníkov, špecializovaného softvéru a na zabezpečenie účasti učiteľov Ekonomickej univerzity v Bratislave 
 na domácich a zahraničných konferenciách, 
•   prostriedky na modernizáciu výpočtovej techniky z hľadiska softvéru i hardvéru, 
•    prostriedky na obstaranie a prípravu databáz súvisiacich s VVČ, 
•  mzdové prostriedky pre Ústav ekonómie a manažmentu. 
 
Pre naplnenie uvedených cieľov a úloh je žiaduce systémovo riešiť a v praxi katedier a fakúlt účinnejšie uplatniť 
nástroje motivácie vedecko-výskumnej činnosti. Členovia vedenia EU v Bratislave predpokladajú, že realizácia 
takýchto krokov napomôže plneniu vízie a strategických zámerov univerzity.  


