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1. ÚVOD 

Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave) realizovala v uplynulom roku svoje 
aktivity vo všetkých kľúčových oblastiach v súlade s Dlhodobým zámerom rozvoja EU v Bratislave na 
obdobie 2011 - 2015 s výhľadom do roku 2019 ako aj v súlade s Hlavnými úlohami EU v Bratislave na 
rok 2011. Svoje úsilie koncentrovala na rozvoj dosiahnutých pozitívnych výsledkov, hľadanie nových 
prístupov a riešení s cieľom udržať a zlepšiť si pozíciu na trhu vysokoškolského vzdelávania a vo 
výskume v SR. Vedeckovýskumná činnosť univerzity je založená na poznaní, že kvalita vzdelávacích 
aktivít je najmä na 2. a 3. stupni štúdia úzko spojená s vedeckovýskumnou prácou učiteľov. Úroveň 
výskumu je jedným zo základných kritérií pre akceptovanie vysokej školy ako univerzity, pričom súčasne 
rastie jej význam vo vzťahu k tvorbe finančných zdrojov pre jej fungovanie. 

Vedecká rada Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len VR EU v Bratislave) plnila v roku 2011 
svoje úlohy v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so Štatútom EU v Bratislave a Rokovacím poriadkom VR 
EU v Bratislave. VR EU v Bratislave na svojich zasadnutiach v roku 2011 (26. 01. 2011, 23. 05. 2011, 
10. 10. 2011) prerokovala: 

- Informáciu o činnosti Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave vo funkčnom období 
2007-2011; 

- Návrh za člena Akreditačnej komisie - poradného orgánu vlády Slovenskej republiky; 
- Dlhodobý zámer Ekonomickej univerzity v Bratislave na obdobie 2011-2015 s výhľadom do roku 

2019; 
- Správu o vedeckovýskumnej činnosti na EU v Bratislave za rok 2010; 
- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti na Ekonomickej univerzite v Bratislave za rok 2010; 
- Návrhy na členov komisií Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR (KEGA); 
- Návrh ďalších odborníkov na skúšanie na štátnych skúškach v celouniverzitných študijných 

programoch; 
- Návrhy na vymenovanie za profesorov: 

o  doc. RNDr. Ľudovít Pinda, CSc. 
o  doc. RNDr. Katarína Sakálová, CSc. 
o  doc. Ing. Magdaléna Přívarová, CSc.; 

- Návrh na udelenie titulu „Doctor honoris causa“ (Dr. h. c.) 
o  Dr. Herbert Stepic; 

- Návrh na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora 
o  prof. Ing. Petr Doucek, CSc.; 

- Na zasadnutiach VR EU v Bratislave boli odovzdané docentské menovacie dekréty nasledovným 
pracovníkom: 

o  Mgr. Juraj Pekár, PhD. 
o  Ing. Pavol Kita, PhD. 
o  PhDr. Mária Antalová, PhD. 
o  Ing. Jana Mikócziová, PhD. 
o  Ing. Ľubomíra Gertler, PhD. 
o  Ing. Jana Kubicová, PhD., MBA 
o  Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD. 
o  Ing. Nadežda Jankelová, PhD. 
o  Ing. Štefan Rehák, PhD. 

- Na zasadnutiach VR EU v Bratislave boli odovzdané dekréty hosťujúceho profesora EU 
v Bratislave profesorom: 

o  prof. Dr. Ing. Jarko Fidrmuc 
o  Univ. prof. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik 

- Odovzdanie ceny Imricha Karvaša za najlepšiu diplomovú a dizertačnú prácu. 



4 
 

Základný rámec pre napĺňanie úloh v oblasti vedeckovýskumnej činnosti v roku 2011 vychádzal z 
„Dlhodobého zámeru rozvoja EU v Bratislave na obdobie 2011-2015 s výhľadom do roku 2019“, ktorý 
formuloval dva hlavné strategické ciele: 

- udržať status EU v Bratislave ako univerzitnej vysokej školy so zameraním na výskumnú 
univerzitu, 

- zapojiť sa do akreditačného procesu v prestížnych medzinárodných systémoch hodnotenia 
a zdokonaľovania kvality. 

1.1. Štruktúra tvorivých pracovníkov na EU v Bratislave v roku 2011 

Na tvorivej činnosti v oblasti vedy a výskumu na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa v roku 2011 
podieľalo 584 učiteľov a výskumných pracovníkov. Z nich viac ako 80 % tvorili pracovníci s vedecko-
akademickým titulom profesor, docent a s akademickým titulom PhD., k ostatným pedagogickým 
zamestnancom patrili odborní asistenti bez akademického titulu PhD. a asistenti. Uvedená kvalifikačná 
štruktúra vytvára vhodnú personálnu základňu pre udržanie statusu univerzitnej vysokej školy na EU 
v Bratislave aj do budúcnosti a je cieľom jej ďalšie zlepšovanie. 
 

Tabuľka č. 1.1.: Štruktúra tvorivých pracovníkov na EU v Bratislave v roku 2011 (prepočítaný 
evidenčný stav k 31.10.2011) 

Katedra prof. 
mim. 
prof. 

hosť. 
prof. 

doc. 
OA 

s PhD. 

OA 
bez 

PhD. 

A Lektori 
Výsk. 
prac. 

Spolu 
Index 

2011/2010 

KET 4 - - 7 9 1 - - - 21 98,00 
KHP - - 1 3 7 1 - - - 12 63,20 

KVSaRR 2 - - 4 4 - - - - 10 92,40 

KSRaP 1 - - 2 6 - - - - 9 85,90 

KF 2 1 - 6 14 - - - 1 24 86,50 

KBaMF 3 - - 4 8 2 - - - 17 87,30 

KPOI 1 - - 1 4 - - - - 6 100,00 

KPedag 1 - - 2 3 1 1 - - 8 100,00 

KAIaVT - - - - 3 2 - - - 5 100,00 

Spolu NHF 14 1 1 29 58 7 1 - 1 112 87,50 
KMr 4 3 - 4 20 - - - - 31 93,94 

KMO 1 1 1 3 15 - - - - 21 91,30 

KSCR 3 - - 2 10 2 - - - 17 85,00 

KTKT - - - 3 6 2 - - - 11 100,00 

KOP - - - 1 2 2 - - - 5 71,43 

KIOF - - - - 3 3 - - 1 7 100,00 

Spolu OF 8 4 1 13 56 9 - - 1 92 91,09 
KÚA 3 1 - 4 24 - - - - 32 93,00 

KOVE 3 - - 2 11 - - - - 16 89,00 

KAI 1 - - 2 17 2 - - - 22 85,00 

KŠ 2 1 - 3 10 2 - - - 18 90,00 

KM 1 1 - 5 7 1 - - - 15 83,00 

Spolu FHI 10 3 - 16 69 5 - - - 103 88,00 
KPH 2 - - 6 20 3 - - - 31 100,00 

KMž 6 - - 4 16 4 - - - 30 91,00 

KPF 3 - - 6 17 2 - - - 28 89,00 

KMVaL 3 - - 1 4 2 - - - 10 91,00 
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Tabuľka č. 1.1. (pokračovanie): Štruktúra tvorivých pracovníkov na EU v Bratislave v roku 2011 
(prepočítaný evidenčný stav k 31.10.2011) 

Katedra prof. 
mim. 
prof. 

hosť. 
prof. 

doc. 
OA 

s PhD. 

OA 
bez 

PhD. 

A Lektori 
Výsk. 
prac. 

Spolu 
Index 

2011/2010 

KIM - - - 1 5 2 2 - - 10 125,00 
Spolu FPM 14 - - 18 62 13 2 - - 109 95,00 

Kmanaž 2 1 - 3 10 - - - - 16 133,00 

KMaO 2 - - - 9 - - - - 11 103,00 

KFaÚ 1 - - - 12 1 - - - 14 100,00 

KE - - - 2 6 - - - - 8 100,00 

KHIaM 1 - - - 7 2 - - - 10 111,00 

KCJ - - - - - 4 - - - 4 100,00 

Spolu PHF 6 1 - 5 44 7 - - - 63 111,00 
KMEVaHD 2 - - 1 14 - - - - 17 94,44 

KMPV - 1 - 6 5 1 - - - 13 108,33 
KMP 1 - - - 5 - - - - 6 150,00 

Spolu FMV 3 1 - 7 24 1 - - - 36 105,88 
KJaT 1 1 - 3 - 5 - - - 10 - 

KIK - - - - 3 1 - - - 4 - 

KAJ - - - 1 6 11 - - - 18 - 

KNJ - - - 1 4 7 - 2 - 14 - 

KRaSJ 1 - - 2 12 4 - - - 19 - 

Spolu FAJ 2 1 - 7 25 28 - 2 - 65 90,97 
Spolu NCEGŠ - - - - - - - - 1 1 10,00 
Spolu ÚEaM - - - - - - - - 3 3 100,00 
SPOLU EU 57 11 2 95 338 70 3 2 6 584 90,94 

Poznámka č. 1: Index 2011/2010 za FAJ je možné vypočítať iba za celú fakultu, keďže FAJ mala v roku 
2010 odlišnú organizačnú štruktúru. 
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2. HODNOTENIE VÝSKUMU NA EU V BRATISLAVE ZA ROK 2011 

V nasledujúcom texte uvádzame hlavné výsledky v oblasti výskumu na jednotlivých fakultách a ústavoch 
tak, ako ich identifikovali jednotlivé pracoviská: 

2.1.1. Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu na NHF za rok 2011 

Do vedecko-výskumnej činnosti na NHF EU v Bratislave boli zapojení všetci učitelia, mladí vedeckí 
pracovníci a doktorandi. VVČ na fakulte sa uskutočňovala v rámci výskumných projektov EÚ (6. RP), 
zahraničných projektov, projektov APVV a aplikovaného výskumu MŠ SR, riešenia projektov VEGA, 
projektov KEGA, projektov mladých vedeckých pracovníkov do 30 rokov, projektov International 
Visegrad Fund (mobilitné projekty) a iných projektov – MŠ a zmluvy s Tatra bankou. V roku 2011 sa na 
fakulte riešilo celkovo 44 projektov, z toho 2 projekty EÚ (6. RP), 2 projekty APVV, 25 projektov 
VEGA, 4 projekty KEGA, 5 projektov mladých vedeckých pracovníkov, 1 projekt hospodárskej praxe a 5 
iných projektov. (Úplný zoznam projektov riešených v roku 2011, ako aj pokračujúcich v roku 2012 sa 
nachádza v Prílohe 1.) V rámci výzvy Agentúry MŠ VVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ (OPVaV 
032/2010/4.1) zameranej na podporu centier excelentnosti, NHF EU v Bratislave v roku 2009 
vypracovala a predložila projekt „Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre 
riešenie civilizačných výziev v 21. storočí“  (ITMS 26240120032 Projekt excelentnosti na NHF EU 
v Bratislave – celofakultný projekt), do prípravy ktorého boli zapojené jednotlivé katedry fakulty. Projekt 
bol schválený a od 1.9.2010 sa začala jeho realizácia. Cieľom zriadenia Centra excelencie je vybudovať 
potrebnú technickú a zdrojovú infraštruktúru a sústrediť excelentných výskumno-vzdelávacích 
pracovníkov pre skúmanie vyšpecifikovaných oblastí fungovania ekonomiky v podmienkach globalizácie 
svetovej ekonomiky, čo podporí integráciu špičkových pracovísk vedy a výskumu do medzinárodného, 
najmä európskeho výskumného priestoru. Výsledkom projektu je vybudovanie 7 výskumných laboratórií 
s osobitným zameraním: 
 

1) Laboratórium bankovníctva, finančných trhov a medzinárodných financií (KBaMF) 
2) Laboratórium makroekonomických analýz a prognóz (KET) 
3) Laboratórium pre finančné analýzy (KFIN) 
4) Laboratórium pre skúmanie makroekonomických súvislostí hospodárskej politiky (KHP) 
5) Laboratórium moderného poisťovníctva (KPOI) 
6) Laboratórium sociálno-ekonomických analýz (KSRaP) 
7) Laboratórium regionálnych analýz a prognóz (KVSaRR) 

 

Národohospodárska fakulta reagovala na výzvu Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ (OPV-
2010/4.2/03-SORO) a v roku 2011 vypracovala projekt ITMS č. 26140230005 s názvom Zvyšovanie 
kvality doktorandského štúdia a podpora medzinárodného výskumu na NHF EU v Bratislave. Projekt bol 
schválený a jeho realizácia sa začne 1.2.2012 a predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít 
projektu je 31.1.2014. Cieľom projektu je zvyšovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania na 
doktorandskom stupni vzdelania prostredníctvom podpory spolupráce NHF a zahraničných expertov pri 
výučbe v doktorandských programoch, zapojiť sa do medzinárodného výskumu v oblasti ekonomických 
vied, podporenie spoločného výskumu slovenských a medzinárodne uznávaných vedeckovýskumných 
pracovníkov. Okrem uvedených projektov treba osobitne oceniť zapojenie učiteľov Katedry verejnej 
správy a regionálneho rozvoja NHF EU do medzinárodných projektov v rámci 6. rámcového programu (v 
súčasnosti EURODITE, MSCF-CT). Zvýšilo sa zapojenie pracovníkov fakulty do zahraničných projektov 
(COST-STRIKE), riešenia projektov APVV formovaním medziuniverzitnej spolupráce na Slovensku 
(KRENAR, ESPON - KIT, REDIPE – ukončenie 06. 2011), prehĺbila sa partnerská spolupráca 
s pracoviskami českých vysokých škôl prostredníctvom spoločných výskumných projektov, resp. 
zapojením jednotlivcov do projektov. V roku 2011 výskumní pracovníci NHF reagovali na aktuálne 
otázky globálnej finančnej a hospodárskej krízy, zhodnotili jej dopady na rastovú výkonnosť slovenskej 
ekonomiky a venovali pozornosť alternatívnym možnostiam riešenia jej dôsledkov, zdôvodnili potreby 
a systematizáciu poznatkov o novej európskej hospodárskej stratégii Európa 2020 nadväzujúcej na 
Lisabonskú stratégiu. Pracovníci sa venovali problematike identifikácie možností a návrhu riešení pre 
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uplatňovanie nástrojov hospodárskej politiky z hľadiska ich vplyvu na formovanie znalostnej ekonomiky 
v podmienkach SR v pokrízovom období, ako aj teoretickému i praktickému skúmaniu problémov 
znalostnej ekonomiky z pohľadu jej regionálnej dimenzie. Oceniť treba aj prácu učiteľov fakulty na 
spracovaní významných projektov pre decíznu sféru, ktoré sa zaoberali predikciou finančných kríz, 
hodnotením dopadov hospodárskej krízy, účinnosťou protikrízových opatrení, a následnou obnovou 
ekonomického rastu a stability, snažili sa identifikovať zmeny v spotrebiteľskom správaní domácností 
v dôsledku súčasnej hospodárskej krízy, predikovať možný vývoj spotreby a kvality života, identifikovať 
problémy tvorby jednotnej menovej a fiškálnej politiky, bankovníctva a finančných trhov v podmienkach 
finančnej krízy, v neposlednom rade vývojové trendy v oblasti poisťovníctva. Finančné prostriedky 
získané na výskumné projekty z externých zdrojov boli použité na prezentáciu výsledkov výskumu na 
vedeckých konferenciách doma i v zahraničí, na nákup vedeckej literatúry, na materiálne zabezpečenie 
výskumného a pedagogického procesu a počítačové vybavenie riešiteľských kolektívov. Hodnotenie 
vedeckovýskumnej práce učiteľov fakulty zapojených do riešenia jednotlivých grantových projektov sa 
realizovalo systémom priebežných a záverečných oponentúr. Uskutočňovala sa pravidelná kontrola a 
hodnotenie termínovaných úloh interných doktorandov (stav plnenia ich študijných a vedeckých 
programov). 

 
Výsledkom vedecko-výskumnej činnosti na NHF je publikačná činnosť zahŕňajúca 462 titulov, z toho 14 
domácich vedeckých monografií, 1 zahraničná vedecká monografia, 10 vysokoškolských učebníc, 5 prác 
v domácich a zahraničných karentovaných časopisoch, 172 vedeckých prác vo vedeckých 
časopisoch, vedeckých zborníkoch a monografiách, 246 príspevkov publikovaných na domácich 
a zahraničných vedeckých konferenciách atď. 
 
Na pôde Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave sa v roku 2011 uskutočnilo 9 medzinárodných 
vedeckých konferencií, ktoré organizačne zabezpečovali jednotlivé katedry NHF. 

 
NHF EU v Bratislave vydáva vedecký časopis „Nová ekonomika“ (periodicita - min. 4x ročne), ďalej 
KVSaRR v spolupráci s Ekonomickou fakultou UMB v Banskej Bystrici, Spoločnosťou pre regionálnu 
vedu a politiku a Regionálnym európskym informačným centrom Banská Bystrica vydáva medzinárodný 
vedecký časopis „Region direct“ (periodicita - 2x ročne). Katedra bankovníctva a medzinárodných 
financií vydáva elektronický odborný časopis „Finančný trh“ (periodicita - mesačne). 

2.1.2. Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu na OF za rok 2011 

V roku 2011 sa na OF EU v Bratislave riešilo 9 projektov VEGA, 4 projekty KEGA, 3 projekty 
hospodárskej praxe, 1 medzinárodný výskumný projekt, 7 projektov mladých vedeckých pracovníkov do 
30 rokov a v 14 projektoch medzinárodného charakteru (iné projekty) pôsobili tvoriví pracovníci fakulty 
ako spoluriešitelia. Uvedené projekty sa realizovali s vyšším finančným objemom prostriedkov ako 
v predchádzajúcich rokoch, projekty IGM získali viac ako dvojnásobok finančných prostriedkov ako 
v roku 2010.  

 
Okrem riešenia existujúcich projektov sa tvoriví pracovníci OF v roku 2011 podieľali na príprave 
a podaní celkom 45 projektov, z toho 4 projektov APVV, 9 VEGA projektov, 2 KEGA projektov, 7 
projektov hospodárskej praxe, 2 medzinárodných projektov, 5 projektov mladých vedeckých pracovníkov 
a 16 projektov zaradených do kategórie „iné projekty“. Pozitívny je fakt, že podľa doposiaľ známych 
výsledkov, je úspešnosť podávaných projektov vyššia ako v predchádzajúcom období. Avšak konečné 
rozhodnutie o rozsahu financovania projektov VEGA zatiaľ ešte nie je známe. 
 
Riešenie výskumných úloh celkom v 38 vedecko-výskumných projektoch sa premietlo v publikačnej 
činnosti fakulty, ktorá zaznamenala spolu 444 publikačných výstupov (počet vykázanej publikačnej 
činnosti OF EU v Bratislave k 11. 1. 2012). Keďže vykazovacie obdobie sa ukončí ku dňu 31. 3. 2012 je 
predpoklad, že počet publikačných výstupov bude vyšší.  
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Najvýznamnejšími publikačnými výstupmi v roku 2011 boli vedecké monografie v počte 6 kusov, 
vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch v počte 3 a vedecké práce v zahraničných 
nekarentovaných časopisoch v počte 6. 
 

Priebežné i záverečné výsledky výskumu tvoriví pracovníci prezentovali na vedeckých podujatiach 
medzinárodného charakteru, ktoré organizovala OF EU v Bratislave v celkovom počte 7 konferencií a 1 
kongres. Okrem toho OF EU v Bratislave usporiadala celkom 18 wokshopov, seminárov a kolokvií, jej 
pracovníci sa zúčastnili 16 vedeckých konferencií v zahraničí. 
V roku 2011 pokračovalo na OF EU v Bratislave vydávanie dvoch vedeckých časopisov. 

2.1.3. Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu na FHI za rok 2011 

Na Fakulte hospodárskej informatiky sa v roku 2011 riešilo spolu 18 výskumných projektov, z toho 2 
projekty APVV, 9 projektov VEGA (na dvoch z nich FHI participovala), 3 projekty KEGA (na jednom 
z nich FHI participovala), 2 projekty IGPM a 2 ďalšie projekty, na ktorých riešení pracovníci FHI 
participovali. Projekty APVV riešili pracovníci FHI v spolupráci so zahraničnými univerzitami, čo 
výrazne prispelo k rozvoju medzinárodných výskumných aktivít fakulty. 
 
Projekt APVV SRB 291793 Optimalizácia logistických procesov v uzavretých dodávateľských reťazcoch 
riešili 5 pracovníci Katedry operačného výskumu a ekonometrie v rokoch 2010 – 2011 v spolupráci s 
Belehradskou univerzitou v Srbsku. Výsledkom riešenia je 47 publikačných výstupov, v ktorých je 
prezentovaná komplexná analýza recyklačných procesov, opätovného spracovania a procesov likvidácie, 
a sú v nich rozpracované optimalizačné prístupy orientované na plánovanie firmy v oblasti recyklačných 
procesov, procesov opätovného spracovania a procesu likvidácie s ohľadom na životné prostredie 
a ekonomickú atraktívnosť. 
 
V roku 2011 sa začal riešiť bilaterálny projekt APVV SK - AT-0013-10 Technologický rozvoj 
a vyhodnotenie meraní s podporou štatistickej analýzy - Statistical analysis in support of technology 
development and evaluation of  measurement (Slovensko – Rakúsko), kde sa za slovenskú stranu podieľa 
Ekonomická univerzita v Bratislave (pracovníčka Katedry štatistiky FHI EU v Bratislave, doc. Ing. Mgr. 
Adriana Horníková, PhD.) a Slovenská technická univerzita v Bratislave a za rakúsku stranu Viedenská 
technická univerzita. V prvom roku riešenia sa výskum zameral predovšetkým na spoluprácu inštitúcií 
zapojených do projektu v oblasti zahraničných mobilít s cieľom zberu relevantných poznatkov na 
vypracovanie vedeckých príspevkov z predmetnej oblasti. 
 
Výsledky výskumu vedeckovýskumných pracovníkov FHI boli publikované v 384 publikačných 
výstupoch, z toho boli 2 vedecké monografie, 46 ostatných knižných publikácií (z nich je 5 
vysokoškolských učebníc), 2 vedecké práce v karentovaných časopisoch, 294 ostatných recenzovaných 
publikácií a 40 publikačných výstupov v ostatných kategóriách. 
 
V roku 2011 FHI zorganizovala spolu 11 medzinárodných vedeckých konferencií, z toho boli 2 
fakultné. V dňoch 10. a 11. 11. 2011 sa uskutočnil 14. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie AIESA 
(Applied Informatics, Econometrics, Statistics, Accounting) – budovanie spoločnosti založenej na 
vedomostiach, ktorý sa konal pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. 
Rudolfa Siváka, PhD. a pod záštitou dekana FHI prof. Ing. Michala Fendeka, PhD. Konferencie sa 
zúčastnilo 104 zahraničných a domácich účastníkov, ich príspevky sú publikované v recenzovanom 
zborníku na CD nosiči, ktorý je súčasťou zborníka abstraktov v anglickom jazyku (ISBN 978-80-225-
3312-6). 
 
Dňa 10. 11. 2011 sa uskutočnil VII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov Mladá veda AIESA (Applied Informatics, Econometrics, Statistics, Accounting) 
2011 – Participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na 
vedomostiach, pod záštitou dekana FHI prof. Ing. Michala Fendeka, PhD. Konferencie sa zúčastnilo 52 



9 
 

zahraničných a domácich účastníkov, príspevky sú publikované v recenzovanom zborníku na CD nosiči, 
ktorý je súčasťou zborníka abstraktov v anglickom jazyku (ISBN 978-80-225-3313-3). 

 
Ďalších 9 medzinárodných vedeckých konferencií zorganizovali jednotlivé katedry FHI. Okrem toho sa 
na FHI počas roku 2011 uskutočnilo 8 vedeckých seminárov zameraných na aktuálne problémy z každej 
oblasti výskumu fakulty. 
 
Fakulta hospodárskej informatiky vydávala v roku 2011 v spolupráci s občianskym združením Slovenská 
spoločnosť pre hospodársku informatiku 9. ročník vedeckého časopisu Ekonomika a informatika . 
Časopis vychádza 2-krát ročne. 

2.1.4. Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu na FPM za rok 2011   

V roku 2011 sa na fakulte riešilo celkom 15 projektov VEGA, 1 projekt APVV a 2 projekty mladých 
vedeckých pracovníkov, pričom na tieto projekty boli pridelené finančné prostriedky vo výške - bežné 
výdavky 36 365 € a kapitálové výdavky 9 915 €. Tieto prostriedky boli použité na prezentáciu výsledkov 
výskumu na vedeckých konferenciách doma a v zahraničí, na nákup vedeckej literatúry, ako aj na 
materiálne zabezpečenie výskumu a počítačové vybavenie riešiteľských kolektívov. Okrem toho fakulta 
participovala na týchto výskumno-vývojových projektoch: “Support to national CSR platforms-
responsible SMEs in Slovakia“ a „Employees for Community: Strengthening Volunteering in Slovakia“, 
projektovým lídrom oboch je Nadácia Pontis, v projektoch pôsobí 5 pracovníčok fakulty. FPM ďalej 
participuje na projekte Cranfield Projekt s Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy 
v Bratislave, v projekte pôsobia pracovníčky fakulty. FPM sa podieľa na riešení 2 vzdelávacích projektov 
v spolupráci s projektovým lídrom EUCEN: Development of New Consumer Education 
Modules/DOLCETA a THENEXON 109881-CP-1-2003-1-ES-ERASMUS-TNPP (projektový líder 
Universidad de Sevilla, garant - Európska komisia, spolupracuje na nich 1 pracovník fakulty). 

 
V roku 2011 bolo k 31.12.2011 spolu publikovaných a v zaevidovaných v Slovenskej ekonomickej 
knižnici 647 výstupov, z toho 3 články v karentovaných časopisoch, 5 vedeckých monografií, 5 
vysokoškolských učebníc, 156 prác v recenzovaných zborníkoch a monografiách, 257 publikovaných 
príspevkov na vedeckých konferenciách. Priemer na 1 tvorivého pracovníka FPM je: 5,935 publikácií. 
Súčasne bolo registrovaných 313 citácií a ohlasov, čo je 2,89 na jedného tvorivého pracovníka. 

 
Každý pracovník má za úlohu publikovať výsledky VVČ vo forme vedeckých a odborných článkov, 
knižných publikácií a podobne. Odovzdané publikované výsledky výskumu do Informačno-
dokumentačného pracoviska sa priebežne spracovávajú. Výsledky výskumu na FPM sa pravidelne 
hodnotia na zasadnutiach katedier, na Kolégiách dekana FPM a vo Vedeckej rade FPM. Pracovníci, ktorí 
sa dostatočne nevenujú vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti absolvujú pohovor s vedúcim katedry 
a súčasne ich pasivita je zohľadnená pri rozdeľovaní pedagogických úväzkov, ako aj pri osobných 
príplatkoch. 
 
V roku 2011 získala prvenstvo v súťaži o najlepšiu prezentáciu príspevku v sekcii konferencie EDAMBA 
v Bratislave interná doktorandka FPM (Ing. Tekelová z KPH). Orientácia výskumu FPM v roku 2011 
bola zameraná na problémy podnikateľskej praxe a vychádzala z podnikových procesov v období 
hospodárskej krízy. Profilácia bola v súlade so schválenými projektmi Vedeckej grantovej agentúry 
a zameraním  jednotlivých katedier.  
 
Na fakulte sa konala medzinárodná vedecká konferencia Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 
2011, pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave, medzinárodná vedecká konferencia 
doktorandov, ktorá sa konala v rámci Týždňa vedy a techniky: Ekonomika, financie a manažment 
podniku IV., medzinárodná vedecká konferencia KPH: Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2011, 
seminár KMž k výsledkom výskumných projektov riešených na Katedre manažmentu v roku 2011, 
Medzinárodný vedecký seminár Katedry podnikových financií pri príležitosti ukončenia riešenia 
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grantových úloh VEGA v roku 2011. Katedra podnikových financií FPM usporiadala Medzinárodnú 
vedeckú videokonferenciu na bilaterálnej úrovni s Katedrou finančného manažmentu Uralskej štátnej 
ekonomickej univerzity (Уральский государственный экономический университет). Na konferencii 
vystúpili s príspevkami pracovníci oboch katedier v štyroch tematických blokoch: štátna podpora, 
rizikový manažment, ohodnocovanie investícií a finančná podpora podnikov v súčasnom období. V 
každom bloku boli prezentované dva príspevky. Rokovacím jazykom videokonferencie bol ruský 
a slovenský jazyk. 
 
Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave vydáva v spolupráci s Nadáciou Manažér: jeden 
vedecký časopis „Ekonomika a manažment“. (Názov a typ časopisu: „Ekonomika a manažment“, 
vedecký časopis;  Periodicita vydávania: tri čísla za rok; Vychádza od roku 2003; Obsahové 
zameranie: Ekonomika podnikateľských subjektov, podnikový manažment, podniková diagnostika, 
strategický manažment, finančný manažment podniku, finančno-ekonomická analýza a ďalšie). V roku 
2011 boli vydané tri čísla tohto vedeckého časopisu. Celkom bolo v troch číslach časopisu 
publikovaných 24 recenzovaných príspevkov. 

2.1.5. Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu na PHF za rok 2011 

Učitelia a doktorandi fakulty boli zapojení do riešenia16 projektov, z toho jeden projekt VEGA bol 
riešený v spolupráci so Stavebnou fakultou Technickej univerzity v Košiciach. Ide o projekty VEGA – 8, 
KEGA – 1, APVV – 1, Projekt európskej teritoriálnej spolupráce ENER-SUPPLY – 1, projekt Tatra 
banky – 2, projekt mladých pracovníkov do 30 rokov – 1, projekt hospodárskej praxe – 1, projekt 
Slovenskej sporiteľne – 1 a 1 projekt IBM. 
 
Za sledované obdobie bolo vykázaných na PHF 319 publikovaných výstupov, v tomto počte sú 
započítané aj publikácie, ktoré boli predložené do SEK a k 31.12. neboli v SEK zaevidované. Medzi 
najvýznamnejšie zaraďujeme publikácie v kategóriách ABC (4), ADC (3), ADD (1),ADE (22), AFC (34). 
 
V roku 2011 sa uskutočnilo 8 domácich vedeckých podujatí a fakulta sa podieľala ako spoluorganizátor 
na 1 zahraničnej vedeckej konferencii. V rámci Týždňa vedy a techniky 2011 sa uskutočnilo 15 
prednášok. 
 
Na PHF sa vydávajú 3 vedecké časopisy. Podniková revue, Acta Oeconomica Cassoviensia v anglickom 
jazyku, a Journal of Innovations and Applied Statistic vedecký internetový časopis vydávaný katedrou 
hospodárskej informatiky a štatistiky a jeden odborný časopis Manažment v teórii a praxi  publikovaný 
on-line  katedrou manažmentu. 

2.1.6. Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu na FMV za rok 2011 

V oblasti vedeckovýskumnej práce vychádzali aktivity Fakulty medzinárodných vzťahov z dvoch 
základných východísk: z profilu fakulty, ktorý je daný hlavne profilom absolventa, a z aktuálnych otázok 
medzinárodných vzťahov, ktoré boli frekventované i vo výskume v medzinárodnom rámci. 

 
V projektoch bola venovaná pozornosť ekonomickým, politickým, bezpečnostným a kultúrnym aspektom 
medzinárodných vzťahov vychádzajúc z analýz na regionálnej stredoeurópskej a globálnej úrovni, ako aj 
otázkam postavenia a úlohám diplomacie v reprezentácii štátu a práva medzinárodných ekonomických 
vzťahov. Fakulta bola v roku 2011 zapojená do riešenia 5 projektov VEGA, 1 projektu KEGA a 1 
zahraničný projekt Jean Monnet programme. Jeden doktorand je zapojený do zahraničného projektu 
COST Grant system. 

 
Pracovníci fakulty v roku 2011 publikovali 243 výstupov. Za najvýznamnejšie publikácie môžeme 
považovať 5 monografií (L. Čech, B. Lipková, H. Martyniv, K. Sorby a M. Zágoršeková) a jednu 
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publikáciu v karentovanom časopise (B. Lipková). Viacerí pracovníci participovali na celouniverzitnej 
publikácii: R. Sivák a kol. Slovník znalostnej ekonomiky. 
 
Fakulta organizovala jednu medzinárodnú vedeckú konferenciu doktorandov a mladých vedeckých 
pracovníkov a jednu medzinárodnú vedeckú konferenciu.  
 
Fakulta vydáva dva vedecké časopisy: Almanach a Medzinárodné vzťahy. 

2.1.7. Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu na FAJ za rok 2011 

V roku 2011 riešila fakulta 1 projekt KEGA - Weblearning-System v predmete Reálie anglicky a 
nemecky hovoriacich krajín (Vedúci projektu: doc. PhDr. Danuša Lišková, CSc. – KjaT, Spoluriešitelia: 
Ing. Anton Zdarilek – zástupca ved. projektu (CIT), PhDr. Mária Bláhová, PhD. (KJaT), PhDr. Ildikó 
Némethová, PhD. (KIK), doc. PhDr. Eva Széherová, CSc. (KNJ), PhDr. Ingrid Kunovská, PhD. (KNJ), 
Doba riešenia: 2010 – 2011). 

 
Na fakulte bolo publikovaných 139 publikačných výstupov a konala sa jedna vedecká konferencia. 
Fakulta nevydávala žiadny vedecký časopis.  

2.1.8. Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu na ÚEaM za rok 2011 

Ústav ekonómie a manažmentu bol zriadený ku dňu 1.8. 2008. Ústav je celouniverzitným výskumným 
pracoviskom, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju ekonomickej teórie a ekonomického výskumu na 
univerzite. Na naplnenie cieľa si ústav zriaďuje výskumné a inovačné centrá, ktoré spájajú výskum a 
vzdelávanie na najvyššej úrovni. V roku 2011 na ústave pôsobilo zatiaľ len výskumné centrum s 3 
pracovníkmi (2,5 prepočítaných pracovníkov). Na ústave sa riešili dva projekty: 

1. projekt VEGA č. 1/0340/11 – Formovanie znalostnej ekonomiky v Slovenskej republike v post-
lisabonskom období, 

2. medzinárodný projekt MASIS (Monitoring Policy and Research Activities on Science in Society 
in Europe) - 2. etapa. 

 
Dňa 26.5.2011 ÚEM sa spolupodieľal (s NHF a OF) na organizácii medzinárodného seminára "Dopady 
krízy v strednej a východnej Európe" s účasťou ekonomických expertov z Ruskej federácie. 

2.1.9. Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu na NCEGŠ za rok 2011 

Ťažiskovými výstupmi NCEGŠ v roku 2011 boli spolu štyri vedecko-aplikačné monografie, ktoré 
netradičným spôsobom predstavili základné atribúty spoločnosti na Slovensku v kontexte 
s najaktuálnejšími politickými, sociálno-ekonomickými a environmentálnymi trendmi, existujúcimi 
a predvídateľnými v európskom a globálnom priestore.  

 
Monografie sa vyjadrili predovšetkým k týmto závažným témam: 
 

• nevyhnutnosť viesť spoločnosť ku kreativite, inováciám a invenciám (reakcia na rok 2009, vyhlásený 
EÚ za rok kreativity a inovácií); stimulátory rastu, prosperity a trvalej udržateľnosti SR, 

• vývoj spoločnosti v postkrízovom období – tvorba nového modelu sociálno-ekonomického rozvoja 
Slovenska, 

• ekonomické a sociálne aspekty sociálnej spravodlivosti a ľudských práv (reakcia na rok 2010 
vyhlásený EÚ za rok boja proti chudobe a sociálnej odlúčenosti), 

• zmeny stratégie k využívaniu prírodných a ľudských zdrojov – analýza zdrojov vo vzťahu k sociálno-
ekonomicko-ekologickému rozvoju a k modelu trvalej udržateľnosti Slovenska. Príprava 
k Svetovému summitu o trvalo udržateľných zdrojoch, Rio 2012 – príspevok Slovenska. 
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Všetky tieto publikácie prezentujú nové modely socio-ekonomického rozvoja krajiny, keďže doterajšie 
európske a svetové rozvojové modely sa ukazujú ako neúčinné. Publikácie vyšli v dvojjazyčnej mutácií 
s jednoznačným cieľom, aby sa aj zahraničné kruhy oboznámili s progresívnym dianím na Slovensku. 
 
Okrem základných tém publikácie obsahujú aj ďalšie nadväzujúce odborné subtémy zoskupené do 
klastrov, vyjadrujúcich sa k prioritám smerovania Slovenska k poznatkovo orientovanej spoločnosti, 
pôsobeniu súčasného monetárneho systému a bankového sektora, dôsledkom ekonomických aktivít na 
klimatické zmeny, školskému systému – výchove ako procesu vnútornej komunikácie, inšpiráciám 
z Nordického rozvojového modelu pre Slovensko, vybraným otázkam podnikovej sféry, priemyselnej 
politiky, urbanizmu, územného plánovania a regionálneho rozvoja (regionálnej identity), atď.  
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3. FINANČNÉ ZDROJE VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI 

3.1. Štruktúra výskumných projektov a ich finančné zdroje 

V roku 2011 sa na EU v Bratislave riešilo celkovo 151 projektov. Počet projektov sa v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom znížil (179 projektov sa riešilo v roku 2010). V štruktúre projektov dominovali 
projekty VEGA (69 projektov) a projekty KEGA (13 projektov). Počet projektov mladých vedeckých 
pracovníkov oproti roku 2010 poklesol i vzhľadom na cieľ podporovať menší počet kvalitných projektov 
vyššou sumou. Pozitívnym javom je zvýšené zapájanie sa mladých vedeckých pracovníkov 
a doktorandov do riešenia projektov vyššieho rádu (VEGA, KEGA, APVV). Podrobné informácie 
o štruktúre riešených projektov v rokoch 2010 a 2011 sú uvedené v tabuľke 3.1.1. a v grafe č. 1. 

Tabuľka č. 3.1.1.: Štruktúra projektov v roku 2011 

Druh projektov Rok 2010 Rok 2011 
Projekty EÚ (7.RP) 2 2 
Projekty OP VaV 1 1 
Projekty APVV 5 6 
Projekty VEGA 83 69 
Projekty KEGA 18 13 
Projekty hosp. praxe  5 5 
Projekty MVTS 0 2 
Inštitucionálne projekty 4 0 
Projekty mladých prac. do 30 r.  32 17 
Iné projekty* 29 36 
Spolu 179 151 
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Graf č. 1 - Štruktúra projektov riešených v roku 2011
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Tabuľka č. 3.1.2. a graf č. 2 zachytávajú štruktúru riešených projektov v rokoch 2010 a 2011 z hľadiska 
získaných finančných prostriedkov. Aj v roku 2011 dominovali podľa objemu získaných zdrojov projekty 
VEGA. Najvyšší objem získaných finančných prostriedkov plynul z projektu Operačného programu 
Výskum a vývoj „Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných 
výziev v 21. storočí“. V roku 2011 taktiež vzrástol príjem z projektov pre hospodársku prax. 

 

Tabuľka č. 3.1.2. Získané finančné prostriedky z riešenia výskumných projektov (roky 2010, 2011) 

Druh projektov 

Získané finančné prostriedky (v Eur) 

2010 2011 

BV KV BV KV 

Projekty EÚ (7.RP) 0 0 34 290 0 

Projekty OP VaV 6 000 0 1 741 197 0 

Projekty APVV 115 076 0 42 037 0 

Projekty VEGA 182 005 59 369 203 421 45 486 

Projekty KEGA 62 532 13 393 61 830 10 442 

Projekty hosp. praxe  27 416 0 48 490 0 

Projekty MVTS 0 0 5 566 0 

Inštitucionálne projekty 2 000 0 0 0 

Projekty mladých  prac. do 30 r.  14 476 0 17 500 0 

Iné projekty* 69 862 0 56 993 0 

SPOLU 479 367 72 762 2 173 397 55 928 

 *BV – Bežné výdavky 
 *KV – Kapitálové výdavky 
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Ako ukazuje tabuľka 3.1.3. a nadväzujúci graf č. 5, najväčší počet projektov sa v roku 2011 riešil na 
Národohospodárskej fakulte (29 % z celkového počtu riešených projektov), naopak spomedzi fakúlt 
najmenej projektov riešili Fakulta aplikovaných jazykov (1 %) a Fakulta medzinárodných vzťahov (5 %). 
Problémom bola aj nedostatočná projektová aktivita ÚEaM a NCEGŠ. V roku 2011 NHF EU v Bratislave 
výrazne prevyšovala ďalšie fakulty a pracoviská i v objeme finančných prostriedkov získaných 
z výskumných grantov (tabuľka 3.1.4. a graf č. 6). 

Tabuľka č. 3.1.3.: Štruktúra výskumných projektov v roku 2011 
 

Druh projektu NHF OF FHI  FPM PHF FMV  FAJ ÚMP ÚEaM NCEGŠ Spolu 

Projekty EÚ (7.RP) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Projekty OP VaV 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Projekty APVV 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 6 

Projekty VEGA 25 9 7 15 7 5 0 0 1 0 69 

Projekty KEGA 4 4 2 0 1 1 1 0 0 0 13 

Projekty hosp. praxe  1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 5 

Projekty MVTS 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

Inštitucionálne projekty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Projekty mladých prac. do 30 r.  5 7 2 2 1 0 0 0 0 0 17 

Iné projekty* 4 14 5 6 6 1 0 0 0 0 36 

*participácia na projektoch iných univerzít + projekty aplikovaného výskumu 
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Graf č. 5 - Percentuálny podiel fakúlt a celouniverzitných 
pracovísk na celkovom počte výskumných projektov (2011)
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Tabuľka č. 3.1.4: Získané finančné prostriedky z výskumných projektov podľa fakúlt EU v Bratislave v r. 2011 

  Získané finančné prostriedky v r. 2011 (v EUR) 

Druh projektov 
NHF OF FHI FPM PHF 

BV KV Spolu BV KV Spolu BV KV Spolu BV KV Spolu BV KV Spolu 

Projekty EÚ (7.RP) 34 290 0 34 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Projekty OP VaV 1 741 197 0 1 741 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Projekty APVV 35 222 0 35 222 0 0 0 4 255 0 4 255 1 060 0 1 060 1 500 0 1 500 

Projekty VEGA 107 862 22 478 130 340 24 805 9 314 34 119 14 418 3 779 18 197 33 710 9 915 43 625 15 938 0 15 938 

Projekty KEGA 31 603 6 278 37 881 18 517 1 228 19 745 5 924 1 025 6 949 0 0 0 1 848 1 911 3 759 

Projekty  hosp. praxe  0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 45 490 0 45 490 

Projekty MVTS 0 0 0 3 816 0 3 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inštitucionálne projekty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Projekty mladých  prac. do 30 r.  3 306 0 3 306 8 045 0 8 045 3 722 0 3 722 1 595 0 1 595 832 0 832 

Iné projekty* 9 040 0 9 040 3 600 0 3 600 0 0 0 0 0 0 37 927 0 37 927 

SPOLU 1 962 520 28 756 1 991 276 61 783 10 542 72 325 28 319 4 804 33 123 36 365 9 915 46 280 103 535 1 911 105 446 

  Získané finančné prostriedky v r. 2011 (v EUR) 

Druh projektov 
FMV FAJ ÚMP ÚEaM NCEGŠ 

BV KV Spolu BV KV Spolu BV KV Spolu BV KV Spolu BV KV Spolu 

Projekty EÚ (7.RP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Projekty OP VaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Projekty APVV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Projekty VEGA 5 325 0 5 325 0 0 0 0 0 0 1 363 0 1 363 0 0 0 

Projekty KEGA 1 094 0 1 094 2 844 0 2 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Projekty  hosp. praxe  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Projekty MVTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 750 0 1 750 0 0 0 

Inštitucionálne projekty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Projekty mladých  prac. do 30 r.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Iné projekty* 6 426 0 6 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SPOLU 12 845 0 12 845 2 844 0 2 844 0 0 0 3 113 0 3 113 0 0 0 

*participácia na projektoch iných univerzít + projekty aplikovaného výskumu 
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Tabuľka č. 3.1.5.: Počet podaných a získaných projektov na EU v Bratislave v roku 2011 
 

 
Typ projektov 

Počty projektov v roku 2011 

Počet podaných projektov Počet získaných projektov 1 

N
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F
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F
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H
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F
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F
 

F
M

V
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Š
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N
C

E
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Š
 

Ú
M
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Projekty EÚ (7.RP) 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1) 0 0 0 0 0 

Projekty APVV  
2 4 3 1 4 0 1 0 0 0 (2) (4) (3) (1) (4) 0 0 0 0 0 

Projekty VEGA 
22 9 2 18 8 9 0 0 0 0 17 7 (2) 13 (8) 6 0 0 0 0 

Projekty KEGA 
3 2 4 3 0 2 5 0 0 0 1 (2) (4) (3) 0 (2) (5) 0 0 0 

Projekty hosp. praxe  
0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Projekty MVTS 
0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 (1) 0 0 0 0 0 

Inštitucionálne projekty 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Projekty mladých prac. do 30 r. 
6 5 0 0 4 0 0 0 0 0 2 4 0 0 (4) 0 0 0 0 0 

Iné projekty* 
4 16 2 1 8 6 0 0 0 0 1 (3) 9 1 (1) (1) 2 (3) 2 0 0 0 0 

SPOLU 
37 45 11 23 26 17 6 0 0 0 26 (5) 24 (7) 1 (10) 13 (5) 2 (21) 8 (2) (5) 0 0 0 

 
*participácia na projektoch iných univerzít + projekty aplikovaného výskumu 
 1 Ak nebol výsledok posudzovania projektov známy k 31.12.2011,  ich počet je uvedený v zátvorke. 
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3.2. Informácie o projektoch podporovaných z domácich a zahraničných grantových 
schém 

V roku 2011 pokračovala podpora mladých vedeckých pracovníkov a interných doktorandov na EU 
v Bratislave formou schémy podpory projektov mladých vedeckých pracovníkov. V roku 2011 bolo 
podporených 16 projektov v celkovej výške 17 500,- EUR. Prehľad o poskytnutých prostriedkoch podľa 
jednotlivých fakúlt je uvedený v tabuľke 3.1.6. 

 
Tabuľka č. 3.1.6.: Finančné prostriedky pridelené na riešenie projektov mladých vedeckých 
pracovníkov a študentov 3. stupňa štúdia v dennej forme  (2010 – 2011,  Eur)) 
 

  NHF OF FHI FPM PHF FMV SPOLU 

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

Rok 2010 4 426 0 3 336 0 2 738 0 549 0 1 505 0 1 922 0 14 476 0 

Rok 2011 3 306 0 8 045 0 3 722 0 1 595 0 832 0 0 0 17 500 0 

 
V roku 2011 sa na EU v Bratislave riešil jeden projekt z OP VaV (NHF EU v Bratislave, projekt 
„Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. 
storočí“). 
 
Tabuľka č. 3.1.7.: Projekty riešené z OP Výskum a vývoj v rokoch 2010 – 2011 
 

 Počet projektov 
Získané finančné 

prostriedky 

2010 2011 2010 2011 

Zodpovedný riešiteľ projektu (Národohospodárska 
fakulta EU v Bratislave) 

1 1 12 321,69 1 741 197,30 

Koordinátor projektu 0 0 0 0 

Spoluriešiteľ projektu 0 0 0 0 

SPOLU 0 0 12 321,69 1 741 197,30 
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Graf č. 7 - Počet podaných a získaných  výskumných 
projektov podľa jednotlivých fakúlt  (2011)

Podané projekty Nie je známy výsledok posudzovania Získané projekty
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3.3. Celouniverzitné výskumné pracoviská – činnosť v roku 2011 

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave pôsobili v roku 2011 dve celouniverzitné špecializované 
výskumné pracoviská: Ústav ekonómie a manažmentu (ÚEM) a Národné centrum európskych 
a globálnych štúdií (NCEGŠ). 

Ústav ekonómie a manažmentu (ÚEM) je celouniverzitným výskumným pracoviskom, ktorého cieľom 
je prispievať k rozvoju ekonomickej teórie a ekonomického výskumu na univerzite. Pre naplnenie cieľov 
v oblasti výskumu má ústav vytvárať potenciál pre zriaďovanie inovačných centier, ktoré by prepájali 
základný a aplikovaný výskum. Ústav má tiež iniciovať inovatívne výskumné aktivity ostatných 
výskumných pracovísk univerzity a v tomto smere s nimi aktívne spolupracovať. Pracovníci ústavu sa 
tiež majú podieľať na poradenskej a konzultačnej činnosti pre orgány štátnej správy a predstaviteľov 
vládnej exekutívy. V roku 2011 ústav plnil tieto úlohy len v obmedzenej miere, preto považujeme za 
nevyhnutné sa v roku 2012 zamerať na zaktivizovanie jeho činnosti. 

Cieľom Národného centra európskych a globálnych štúdií (NCEGŠ) je podporovať transfer invencie a 
kreativity do praxe s dôrazom na výskum v oblasti európskych a globálnych štúdií. Centrum má prepájať 
a koordinovať aktivity zainteresovaných subjektov v tejto oblasti, s dôrazom predovšetkým na štátne, 
vedecké, mimovládne a medzinárodné inštitúcie ako aj zástupcov podnikateľského sektora. Centrum 
publikuje vedecké výstupy svojej činnosti s cieľom zvýšiť informovanosť odbornej i širšej verejnosti 
o kľúčových výzvach vývoja súčasných spoločností, ktoré sú podmienené procesmi globalizácie 
a prechodom k znalostnej ekonomike. Keďže pre rok 2011 neboli centru pridelené v rámci dotácie 
z MŠVVaŠ žiadne rozpočtové prostriedky, jeho činnosť sa realizovala z úspor z predchádzajúceho roka 
a bola utlmená. 

V nasledujúcom období sa budeme usilovať o profiláciu činnosti týchto centier tak, aby sa stali 
integračným, inovačným a multiplikačným faktorom výskumného potenciálu univerzity. 

3.4. Motivačné aktivity na podporu VVČ 

Na podporu vedeckovýskumných aktivít učiteľov a výskumných pracovníkov je na EU v Bratislave 
zriadený Fond rozvoja vedy (FRV), ktorého prostriedky slúžia na: 

- podporu výskumných aktivít mladých vedeckých pracovníkov (napr. na príspevok na vedecké 
konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na EU v Bratislave); 

- ocenenie pracovníkov, ktorí vypracujú a predložia projekty v rámci schém európskych fondov 
určených na vedu a výskum (7. RP), resp. štrukturálnych fondov EÚ (OP Veda a výskum). Za 
vypracovanie a predloženie projektu, ktorí vypracujú a predložia pracovníci v rámci schém 
európskych fondov určených na vedu a výskum (7. RP), resp. štrukturálnych fondov EÚ (OP 
Veda a výskum), udelí rektor EU v Bratislave z FRV jednorazovú odmenu na projekt vo výške 
450,- Eur a za schválený projekt odmenu 650,- Eur; 

- podporu publikovania vo vedeckých karentovaných časopisoch (domácich a zahraničných) 
formou mimoriadnej odmeny. Za publikovanú vedeckú stať v domácom vedeckom karentovanom 
časopise udelí rektor EU v Bratislave odmenu 350,- Eur a v zahraničnom vedeckom 
karentovanom časopise 700,- Eur. 

Každoročne sa udeľuje finančná odmena publikačným výstupom, ktoré boli ocenené cenou za najlepšie 
publikačné výstupy EU v Bratislave v súlade s internou smernicou č.3/2010 „Zásady a kritériá 
udeľovania Ceny rektora EU v Bratislave za publikačnú činnosť“. 
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Podpora kvalifikačného rastu mladých vedeckých pracovníkov sa realizuje aj nasledovným opatrením: 

-  po dobu 12 mesiacov od vymenovania poberá docent, ktorý získal svoju kvalifikáciu na EU v 
Bratislave a nedosiahol ešte 40 rokov veku v čase svojho vymenovania, 50 Eur mesačne; 

- po dobu 12 mesiacov od vymenovania za profesora poberá profesor, ktorý získal svoju 
kvalifikáciu na EU v Bratislave a nedosiahol ešte 47 rokov veku v čase menovania, mesačne 75,- 
Eur mesačne. 

Na podporu odborného rastu doktorandov v dennej forme štúdia, mladých učiteľov a vedeckých 
pracovníkov existuje na EU v Bratislave projektová schéma, ktorá sa riadi Zásadami udeľovania grantov 
EU v Bratislave mladým učiteľom, vedeckým pracovníkom a doktorandom v dennej forme štúdia. 
Zásady obsahujú požiadavky a kritériá hodnotenia uplatňované vo vstupnej fáze (podané projekty) a v 
záverečnej fáze (celkové dosiahnuté výsledky). Na základe komplexného hodnotenia projektov sú 
prideľované riešiteľským kolektívom finančné prostriedky na realizáciu výskumných aktivít.  

S cieľom stimulovať a podporiť kvalitu vedeckej činnosti na Ekonomickej univerzite v Bratislave a 
zvýšiť podiel doktorandov zapojených do medzinárodných vedeckých projektov je na EU v Bratislave 
zriadený „Fond podpory zahraničných mobilít doktorandov“. V roku 2011 boli z Fondu podporení štyria 
študenti doktorandského štúdia (2 z NHF, 1 z OF a 1 z FMV) v celkovej výške 5000,- EUR. 
 

4. PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV VEDECKOVÝSKUMNEJ PRÁCE 

4.1. Vedecké podujatia organizované na EU v Bratislave v roku 2011 

V roku 2011 sa na EU v Bratislave uskutočnili viaceré medzinárodné vedecké konferencie, semináre, 
a ďalšie vedecké podujatia.   

Ekonomická univerzita v Bratislave sa dňa 23. 9. 2011 v obchodných centrách Avion v Bratislave 
a Optima v Košiciach po prvý krát zapojila do festivalu vedy zameraného na jej popularizáciu s názvom 
Noc výskumníkov 2011. Noc výskumníkov je projektom Európskej komisie, ktorý je spolufinancovaný 
zo 7. rámcového programu EÚ a každoročne sa koná až v 29 krajinách Európy.  

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Virtual Scientific Laboratories a Nadáciou Tatra banky 
dňa 05.10. 2011 zorganizovali v poradí už piatu prednášku nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu 
profesora Olivera E. Williamsona na tému „Ekonómia transakčných nákladov: Pôvod a prekážky, 
aplikácie a výzvy“. 

Na EU v Bratislave sa v roku 2011 uskutočnili nasledovné konferencie celouniverzitného 
charakteru:  

Názov a typ: EDAMBA 2011, medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých 
pracovníkov 
Dátum konania: 29. – 30. 9. 2011 
Organizátor: Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave 
 
Názov a typ: Pohľady na ekonomiku Slovenska 2011, konferencia pod záštitou predsedníčky vlády SR 
Ivety Radičovej 
Dátum konania: 12.4.2011 
Organizátor: Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť 
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Názov a typ: Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Spomalenie rastu a vysoká nezamestnanosť, 
vedecká konferencia 
Dátum konania: 20.9.2011 
Organizátor: Ekonomická univerzita v Bratislave, Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied 
 

Prehľad konferencií uskutočnených v roku 2011 podľa jednotlivých fakúlt 

Národohospodárska fakulta 

Názov a typ: FIN STAR NET 2011, II. medzinárodná (internetová) vedecká konferencia 
Dátum konania: 8. - 10. 2. 2011 
Organizujúci subjekt: NHF/Katedra bankovníctva a medzinárodných financií 
 
Názov a typ: Aktuálne otázky meny, bankovníctva a finančných trhov, vedecký seminár 
Dátum konania: 7.11.2011 
Organizujúci subjekt: NHF/ Katedra bankovníctva a medzinárodných financií 
 
Názov a typ: Ekonomická teória a ekonomická realita – ETER 2011, medzinárodná vedecká 
konferencia 
Dátum konania: 11.11.2011 
Organizujúci subjekt: NHF/Katedra ekonomickej teórie 
 
Názov a typ: Financie a riziko, XIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 
Dátum konania: 28.11.2011 
Organizujúci subjekt: NHF/Katedra financií 
 
Názov a typ: Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania, medzinárodná vedecká 
konferencia 
Dátum konania: 3.10.2011 
Organizujúci subjekt: NHF/Katedra pedagogiky 
 
Názov a typ: Vývojové trendy v poisťovníctve 2011, vedecká korešpondenčná konferencia 
Dátum konania: 27.6.2011 
Organizujúci subjekt: NHF/Katedra poisťovníctva 
 
Názov a typ: Východiská a výzvy pre sociálnu politiku v nastávajúcom desaťročí, domáca vedecká 
konferencia 
Dátum konania: 9.6.2011 
Organizujúci subjekt: NHF/Katedra sociálneho rozvoja a práce 
 
Názov a typ: Trh práce SR po vstupe do EMÚ, domáca vedecká konferencia 
Dátum konania: 8.12.2011 
Organizujúci subjekt: NHF/Katedra sociálneho rozvoja a práce 
 
Názov a typ: Inovatívne koncepty vo verejnej správe, medzinárodná vedecká konferencia 
Dátum konania: 24.11.2011 
Organizujúci subjekt: NHF/Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja 
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Obchodná fakulta 

Názov a typ: Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2011: Nové fenomény 
v globalizujúcom sa svetovom hospodárstve a ich vplyv na slovenskú a českú ekonomiku, 11. 
medzinárodná vedecká konferencia 
Dátum konania: 21.4.2011 
Organizujúci subjekt: OF/Katedra medzinárodného obchodu, Fakulta medzinárodných vzahů VŠE v 
Prahe 
 
Názov a typ: PROSACO – Bezpečnosť produktov a ochrana spotrebiteľa – spokojný zákazník sa 
opäť vráti, kongres 
Dátum konania: 6.10.2011 
Organizujúci subjekt: OF/Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru 
 
Názov a typ: MERKÚR 2011 – výsledky vedeckej práce doktorandov a mladých vedeckých 
pracovníkov, 6. medzinárodná vedecká konferencia 
Dátum konania: 9.11.2011 
Organizujúci subjekt: OF/Katedra medzinárodného obchodu 
 
Názov a typ: ISIVS 2011 – Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom, 
medzinárodná vedecká konferencia 
Dátum konania: 10.11.2011 
Organizujúci subjekt: OF/Katedra informatiky obchodných firiem 
 
Názov a typ: Právo v podnikaní vybraných členských štátov Európskej únie, 5. medzinárodná 
vedecká konferencia 
Dátum konania: 10.-11.11.2011 
Organizujúci subjekt: OF/Katedra obchodného práva, Slezská univerzita v Opavě, Vysoká škola 
ekonomická v Praze 
 
Názov a typ: Medzinárodná spolupráca v oblasti vedy a výskumu partnerských vysokých škôl, 
medzinárodná vedecká konferencia 
Dátum konania: 11.11.2011 
Organizujúci subjekt: OF/prof. Ing. Helena Strážovská, PhD. 
 
Názov a typ: Udržateľný marketing a udržateľná spotreba, medzinárodná vedecká konferencia 
Dátum konania: 11.11.2011 
Organizujúci subjekt: OF/Katedra marketingu 
 
Názov a typ: Veda ako hybná sila rozvoja ekonomiky, medzinárodná vedecká konferencia 
Dátum konania: 7.12.2011 
Organizujúci subjekt: OF/Katedra služieb a cestovného ruchu 
 

Fakulta hospodárskej informatiky 

Názov a typ: AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach, 14. medzinárodná vedecká 
konferencia 
Dátum konania: 10.-11.11.2011 
Organizujúci subjekt: Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave 
 
Názov a typ: Mladá veda AIESA 2011 – Participácia doktorandov a mladých vedeckých 
pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach, VII. medzinárodná vedecká 
konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov 
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Dátum konania: 10.11.2011 
Organizujúci subjekt: Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave 
 
Názov a typ: Inovačný proces v e-learningu 2011, medzinárodná vedecká konferencia 
Dátum konania: 10.3.2011 
Organizujúci subjekt: FHI/Katedra aplikovanej informatiky 
 
Názov a typ: Elektronnaja Kazaň 2011, zahraničná medzinárodná vedecká konferencia 
Dátum konania: 19.-21.4.2011 
Miesto konania: ISGZ – Inštitút sociálnych a humanitných vied v Kazani, EU v Bratislave, Kazanská 
Federálna Univerzita 
Organizujúci subjekt: FHI/Katedra aplikovanej informatiky, ISGZ – Inštitút sociálnych a humanitných 
vied v Kazani, Kazanská Federálna Univerzita 
 
Názov a typ: Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania, I. medzinárodná 
vedecká internetová videokonferencia vedeckých pracovníkov a doktorandov 
Dátum konania: 8.11.2011 
Organizujúci subjekt: FHI/Katedra aplikovanej informatiky 
 
Názov a typ: Sovremennye problemy finansovogo menedžmenta korporacij v Rossii v Jevrosojuze: 
obščee i osobennoe (Súčasné problémy finančného manažmentu korporácií v Rusku a Európskej 
únii: spoločné a odlišné), zahraničná vedecká konferencia 
Dátum konania: 27.10.2011 
Organizujúci subjekt: FHI/Katedra aplikovanej informatiky, FPM/Katedra podnikových financií, Uralská 
štátna ekonomická univerzita 
 
Názov a typ: Polatovskie čtenija 2011, IV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 
Dátum konania: 8.12.2011 
Organizujúci subjekt: FHI/Katedra aplikovanej informatiky, Ústav medzinárodných projektov EU v 
Bratislave 
Názov a typ: Aktuárska veda v teórii a v praxi, medzinárodná vedecká konferencia 
Dátum konania: 14.10.2011 
Organizujúci subjekt: FHI/Katedra matematiky 
 
Názov a typ: Mathematical Methods in Economics 2011, medzinárodná vedecká konferencia 
Dátum konania: 6.-9.9.2011 
Miesto konania: Jánska dolina 
Organizujúci subjekt: FHI/Katedra operačného výskumu a ekonometrie, KEKO FIS VŠE Praha 
 
Názov a typ: Teória a prax účtovníctva a audítorstva, medzinárodná vedecká konferencia 
Dátum konania: 20.6.2011 
Organizujúci subjekt: FHI/Katedra účtovníctva a audítorstva, Katedra finančního účetnictví a auditingu a 
Katedra manažérskeho účetnictví Fakulty financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze, ČR 
 
Názov a typ: Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie, medzinárodná vedecká 
konferencia 
Dátum konania: 5.-7.9.2011 
Organizujúci subjekt: FHI/Katedra účtovníctva a audítorstva 
 

Fakulta podnikového manažmentu 

Názov a typ: Ekonomika, financie a manažment podniku, medzinárodná vedecká konferencia 
Dátum konania: 29.9.2011 
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Organizujúci subjekt: FPM  
Účastníci: minister životného prostredia SR Ing. József Nagy, Ing. Norbert Brath, generálny riaditeľ 
EMBRACO Slovakia, s. r. o., prof. Dr. Csaba Szekely, DSc., dekan Faculty of Economics, University of 
West Hungary, Sopron, Maďarsko, doc. Ing. Jitka Srpová, CSc., VŠE Praha, prof. Dr. Rocio Caro 
Gándahara, prof. Dr. Antonio Márquez Prieto, obaja z Univerzity v Malage, Španielsko, prof. Hannu 
Vanharanta, Univerzita of Technology Tampere, Fínsko, doc. Sujit Chaudhuri, Faculty of Economics, 
University of West Hungary, Sopron, Maďarsko a pedagogickí pracovníci, študenti dennej a externej 
formy 3. stupňa štúdia a študenti 1. a 2. stupňa štúdia. 
 
Názov a typ: Ekonomika, financie a manažment podniku, IV. ročník medzinárodnej vedeckej 
konferencie doktorandov konaná v rámci „Týždňa vedy a techniky“ 
Dátum konania: 3.11.2011 
Organizujúci subjekt: FPM  
Účastníci, cieľové publikum: denní a externí študenti 3. stupňa štúdia za aktívnej účasti dekana FPM EU 
prof. Szaba, prvého prodekana a prodekana pre vedu a DrŠ prof. M. Majtána, predsedov odborových 
komisií prof. Zalaia a prof. Š. Majtána, ako aj vedúcich katedier prof. Š. Majtána, prof. Slávika, Ing. 
Hyránka, prof. Dupaľa a doc. Koklesa, ako aj prof. Grznára. 
 
Názov a typ: Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2011, medzinárodná vedecká konferencia 
Dátum konania: 19.5.2011 
Organizujúci subjekt: FPM/Katedra podnikovohospodárska  
 
Názov a typ: Pedagogický seminár v rámci „Týždňa vedy a techniky“, domáca vedecká konferencia 
Dátum konania: 4.11.2011 
Organizujúci subjekt: FPM/Katedra podnikovohospodárska  
Obsahové zameranie: Pedagogický proces, osobnosť učiteľa, výmena skúseností z pedagogického 
procesu. 
 
Názov a typ: Seminár k výsledkom výskumných projektov riešených na Katedre manažmentu v 
roku 2011 
Dátum konania: 24.11.2011 
Organizujúci subjekt: FPM/Katedra manažmentu  
 
Názov a typ: Medzinárodný vedecký seminár Katedry podnikových financií pri  príležitosti 
ukončenia riešenia grantových úloh VEGA v roku 2011 
Dátum konania: 9.-11.11.2011 
Miesto konania: Veľký Meder 
Organizujúci subjekt: FPM/Katedra podnikových financií 
Účastníci: FPM, FHI, zahraniční hostia z univerzít ČR 
Názov a typ: Procesný manažment v rozvoji podnikov na Slovensku 
Dátum konania: 7.11.2011 
Organizujúci subjekt: FPM/Katedra manažmentu výroby a logistiky  
 
Názov a typ: Trendy informa čného manažmentu  
Dátum konania: 9.11.2011 
Organizujúci subjekt: FPM/Katedra informačného manažmentu  
 
Katedra podnikových financií FPM usporiadala dňa 27.10.2011 Medzinárodnú vedeckú 
videokonferenciu na bilaterálnej úrovni s Katedrou  finančného manažmentu Uralskej 
ekonomickej univerzity (Уральский государственный экономический университет). Na konferencii 
vystúpili s príspevkami pracovníci oboch katedier v štyroch tematických blokoch: štátna podpora, 
rizikový manažment, ohodnocovanie investícií a finančná podpora podnikov v súčasnom období. V 
každom bloku boli prezentované dva príspevky. Rokovacím jazykom videokonferencie bol ruský 
a slovenský jazyk. 
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Podnikovohospodárska fakulta 

Názov a typ: SEMAFOR 2011, medzinárodná vedecká konferencia 
Dátum konania: 6.-7.10.2011 
Organizujúci subjekt: PHF 
 
Názov a typ: Pôda – alternatívny zdroj energie – možnosti využitia potenciálu v znevýhodnených 
regiónoch kraja východnej a strednej Európy, medzinárodná vedecká konferencia 
Dátum konania: 24.-25.11.2011 
Organizujúci subjekt: PHF/Katedra marketingu a obchodu, VVICB Kapušany  
 
Názov a typ: PhD. Meeting and Seminars, III. domáca vedecká konferencia 
Dátum konania: 15.4.2011 
Organizujúci subjekt: PHF 
 
Názov a typ: Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód, II. medzinárodná vedecká 
konferencia 
Dátum konania: 14.-15.4.2011 
Organizujúci subjekt: PHF/Katedra hospodárskej informatiky a matematiky  
 
Názov a typ: Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality, II. medzinárodná 
vedecká konferencia 
Dátum konania: 12.-13.7.2011 
Organizujúci subjekt: PHF/Katedra hospodárskej informatiky a matematiky  
 
 
Názov a typ: Použitie matematických a štatistických kvantitatívnych  
modelov v ekonómii a manažmente, medzinárodná vedecká konferencia 
Dátum konania: 9.12.2011 
Organizujúci subjekt: PHF/Katedra hospodárskej informatiky a matematiky  

 

Fakulta medzinárodných vzťahov 

Názov a typ: Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2011, 10. ročník 
medzinárodnej vedeckej konferencie 
Dátum konania: 31.5.2011 
Organizujúci subjekt: FMV  
Názov a typ: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, 12. ročník medzinárodnej vedeckej 
konferencie 
Dátum konania: 1.-2.12.2011 
Organizujúci subjekt: FMV  
 
Fakulta aplikovaných jazykov 

Názov a typ: – Cudzie jazyky v premenách času, II. medzinárodná vedecká konferencia 
Dátum konania: 20.10.2011 
Organizujúci subjekt: FAJ 
 
Ústav ekonómie a manažmentu 

Názov a typ: Dopady krízy v strednej a východnej Európe, medzinárodná vedecká konferencia 
Dátum konania: 26.5.2011 
Organizujúci subjekt: FMV, NHF, OF 



28 
 

4.2. Vydávanie vedeckých časopisov 

Na prezentovanie výsledkov výskumu učiteľov a výskumných pracovníkov EU v Bratislave a odborníkov 
z externého prostredia univerzity sa na EU v Bratislave v súčasnosti vydáva 13 ekonomických periodík: 
12 vedeckých časopisov a 1 elektronický odborný časopis.  

Celouniverzitný časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave 

Názov a typ: Ekonomické Rozhľady, vedecký časopis 
Periodicita vydávania: 4x ročne 
Obsahové zameranie: Ekonomické Rozhľady je celouniverzitný vedecký časopis Ekonomickej 
univerzity v Bratislave. Vychádza od roku 1968 s prerušením vydávania v rokoch 1990 až 1994. 
Poslaním vedeckého časopisu Ekonomické Rozhľady je publikovanie vedeckých statí, príspevkov do 
vedeckej diskusie, prehľadov, konzultácií, odborných názorov, recenzií a informácií z oblasti 
ekonomických vedných disciplín, aplikovaného ekonomického výskumu a hospodárskej praxe 
s osobitným zreteľom na problémy tranzitívnej ekonomiky. Príspevky sú publikované v slovenskom, 
českom, anglickom jazyku a podliehajú recenznému konaniu. Časopis má samostatné webové sídlo ako 
súčasť webového priestoru Ekonomickej univerzity v Bratislave a elektronická verzia časopisu poskytuje 
príspevky do úrovne abstraktov v slovenskom aj anglickom jazyku, zoznam autorov časopisu, 
s možnosťou získania plných textov na vyžiadanie. Vzhľadom na dlhodobú tradíciu vedeckého časopisu 
Ekonomické Rozhľady a najdlhšiu tradíciu publikovania na Ekonomickej univerzite v Bratislave je 
prirodzenou ambíciou v budúcnosti dosiahnuť indexáciu v medzinárodných citačných, bibliografických 
a plnotextových databázach.  
Jazyk: slovenský, anglický, český 
ISSN: 0323-262X 

Národohospodárska fakulta 

Názov a typ: Nová ekonomika, vedecký časopis 
Periodicita vydávania: 4x ročne 
Obsahové zameranie: Nová ekonomika je recenzovaný vedecký časopis Národohospodárskej fakulty 
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Sú v ňom publikované v slovenskom, českom alebo v anglickom 
jazyku state a analytické štúdie z oblasti ekonomickej teórie, hospodárskej politiky, financií, 
bankovníctva, sociálneho rozvoja, poisťovníctva, verejnej správy, regionálneho rozvoja a pod. V časopise 
sa venuje rovnako pozornosť aktuálnym problémom tranzitívnych ekonomík, integračným procesom 
v Európe a problémom svetovej ekonomiky v podmienkach globalizácie a formovania novej (znalostnej) 
ekonomiky na začiatku tisícročia. Zároveň prináša informácie o novej ekonomickej literatúre 
a medzinárodnom vedeckom živote. 
ISSN: 1336-1732 
 
NHF EU v Bratislave (KVSaRR) v spolupráci s Ekonomickou fakultou UMB v Banskej Bystrici, 
Spoločnosťou pre regionálnu vedu a politiku a Regionálnym európskym informačným centrom Banská 
Bystrica vydáva medzinárodný vedecký časopis: 
 
Názov a typ: REGION DIRECT, medzinárodný vedecký časopis 
Periodicita vydávania: 2x ročne 
Obsahové zameranie: Rozvoj regiónov v kontexte európskych rozvojových politík . 
ISSN: 1337-8473 
 
 
Členovia Katedry bankovníctva a medzinárodných financií sú členmi redakčnej rady odborného časopisu 
v elektronickej podobe Finančný trh. 
Názov a typ: Finančný trh, elektronický časopis 
Periodicita vydávania: 2x ročne 
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Obsahové zameranie: Rozvoj regiónov v kontexte európskych rozvojových politík . 
ISSN: 1336-5711 

Obchodná fakulta 

Názov a typ: Studia commercialia Bratislavensia 
Periodicita vydávania: 4x ročne od roku 2008, v roku 2011 pokračovalo vydávanie vedeckého časopisu 
„Studia commercialia Bratislavensia“ (SCB) aj v elektronickej forme (13 príspevkov) prostredníctvom 
spoločnosti Versita Sp. z o.o., Poľsko, s evalvačným konaním v 15 abstraktových a citačných databázach. 
Obsahové zameranie: prezentovanie vedeckých statí, diskusných príspevkov, analytických štúdií 
z oblasti ekonomiky obchodu, priemyslu a služieb, svetovej ekonomiky a medzinárodných ekonomických 
vzťahov. Zaoberá sa aj teoretickými otázkami marketingového a obchodného manažmentu, manažmentu 
medzinárodného podnikania a manažmentu služieb. Prináša profily významných vedeckých pracovníkov, 
recenzie teoretických prác, abstrakty dizertačných prác a správy z vedeckých podujatí. 
Jazyk: slovenský, anglický 
ISSN: 1337-7493 
 
Názov a typ: Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie  
Periodicita vydávania: 4x ročne, vychádza od 1.10.2008 
Obsahové zameranie: teoretické, metodologické, praktické otázky ekonomiky vo všeobecnosti 
a osobitne v cestovnom ruchu. Aktuálne otázky cestovného ruchu. Podnikanie - teoretické, metodologické 
a praktické otázky vo všeobecnosti s prevažným zameraním na podnikanie v oblasti cestovného ruchu. 
Jazyk: slovenský 
ISSN: 1337-9313 

Fakulta hospodárskej informatiky 

Názov a typ: Ekonomika a informatika, vedecký časopis 
Periodicita vydávania: 2x ročne 
Obsahové zameranie: Poslaním vedeckého časopisu je publikovať teoretické a aplikačné poznatky 
získané v ekonomickom výskume a hospodárskej praxi z oblastí hospodárskej informatiky, účtovníctva a 
audítorstva, ekonometrie a operačného výskumu, aplikovanej štatistiky a aktuárstva, s akcentom na 
aktuálne otázky harmonizácie, integrácie a kompatibility s európskou a svetovou metodológiou a praxou. 
Uverejňuje vedecké state a diskusie, recenzie a informácie o dizertačných a habilitačných prácach, 
inauguračných prednáškach a vedeckých podujatiach v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku, 
ktoré sú výsledkom vedeckovýskumnej činnosti autorov, vedeckých aktivít doktorandov, medzinárodnej 
výskumnej a pedagogickej spolupráce a ich aplikácie v ekonomickej praxi. 
Jazyk: slovenský (uverejňujú sa aj príspevky v českom a anglickom jazyku) 
ISSN: 1336-3514 

 
Fakulta podnikového manažmentu 
 
Názov a typ: Ekonomika a manažment, vedecký časopis 
Periodicita vydávania: 3x ročne, vychádza od roku 2003 
Obsahové zameranie: Ekonomika podnikateľských subjektov, podnikový manažment, podniková 
diagnostika, strategický manažment, finančný manažment podniku, finančno-ekonomická analýza a 
ďalšie. V roku 2011 boli vydané tri čísla vedeckého časopisu Ekonomika a manažment. Celkom bolo v 
troch číslach časopisu publikovaných 20 recenzovaných príspevkov a 3 recenzie, spolu 23 príspevkov.  
Jazyk: slovenský (je možné publikovať aj v anglickom jazyku) 
ISSN: 1336-3301 
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Podnikovohospodárska fakulta 

Názov a typ: Acta Oeconomica Cassoviensia, vedecký časopis 
Periodicita vydávania: 2x ročne 
Obsahové zameranie: rozvíjanie ekonomických teórií a ich aplikácie v podnikovej praxi. Časopis sa 
zameriava najmä na rozvíjanie ekonomických teórií a ich aplikácie v podnikovej praxi, pričom pokrýva 
široké spektrum problematiky vedomostnej spoločnosti, inovácií a obnoviteľných zdrojov energií. 
obsahuje vedecké štúdie, prehľadové štúdie, príspevky do diskusie, prehľady a názory odborníkov z praxe 
z oblasti ekonomických vedných disciplín a aplikovaného ekonomického výskumu.  
Jazyk: anglický 
ISSN: 1337-6020 
 
Názov a typ: Podniková revue, vedecký časopis 
Periodicita vydávania: 2x ročne 
Obsahové zameranie: rozvíjanie ekonomickej teórie, manažmentu, marketingu, financií a ich aplikácií v 
podnikovej praxi. Obsahuje vedecké state, príspevky do vedeckej diskusie, prehľady a názory odborníkov 
z praxe.  
Jazyk: slovenský 
ISSN: 1335-9746 
 
Názov a typ: Journal of Innovations and Applied Statistic, vedecký časopis 
Periodicita vydávania: 1x ročne 
Obsahové zameranie: Je určený čitateľom z radov štatistikov, aplikovaných štatistikov, teoretických 
inovátorov, riadiacich pracovníkov z oblasti inovácie, konštruktérov, návrhárov, ale aj technológov vo 
všetkých výrobných, ale aj nevýrobných odvetviach. Pre praktikov by mal byť zdrojom informácií o 
najnovších vedeckých poznatkoch, nových ideách, metódach a postupoch použiteľných pri inováciách v 
najvšeobecnejšom slova zmysle, pre teoretikov žriedlom inšpirácie o možnosti využiteľnosti ich znalostí 
v konkrétnych podmienkach výrobnej i nevýrobnej praxe.  
Jazyk: slovenský 
ISSN: 1338-5224 

Fakulta medzinárodných vzťahov 

Názov a typ: Medzinárodné vzťahy, vedecký časopis 
Periodicita vydávania: 2x ročne 
Obsahové zameranie: časopis má interdisciplinárny charakter. Je profilovaný na ekonomické, politické, 
právne a kultúrne aspekty medzinárodných vzťahov. Dominujú príspevky z medzinárodných 
ekonomických vzťahov. 
Jazyk: slovenský (je možné publikovať aj v anglickom jazyku) 
ISSN: 1336-1562 
 
Názov a typ: Almanach, vedecký časopis 
Periodicita vydávania: 2x ročne 
Obsahové zameranie: časopis má interdisciplinárny charakter. Prevažujú príspevky z oblasti 
ekonomickej, politickej a bezpečnostnej problematiky medzinárodných vzťahov. 
Jazyk: slovenský (je možné publikovať aj v anglickom jazyku) 
ISSN: 1337-0715 
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4.3.  Publikačné výstupy za rok 2011 

Prehľad výstupov publikačnej činnosti jednotlivých fakúlt a celouniverzitných pracovísk 
zaregistrovaných v Slovenskej ekonomickej knižnici uvádza tabuľka 4.3.1 a nadväzujúce grafy.   

Tabuľka č. 4.3.1.:Súhrn publikačnej činnosti fakúlt a celouniverzitných pracovísk Ekonomickej 
univerzity v Bratislave za rok 2011  

  Štatistika záznamov podľa 
kategórií publikačnej činnosti 

EU NHF OF FHI FPM PHF FMV FAJ UMP UEM NCEGS 

AAA 
Vedecké monografie vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AAB 
Vedecké monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách 

44 14 11 2 5 5 6 2 0 0 1 

ABA 
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru 
vedeckej monografie vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

ABB 
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru 
vedeckej monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ABC 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané 
v zahraničných vydavateľstvách 

5 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 

ABD 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané 
v domácich vydavateľstvách 

2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

ACA 
Vysokoškolské učebnice vydané v 
zahraničných vydavateľstvách 

3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

ACB 
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 
vydavateľstvách 

38 10 8 5 7 3 5 2 0 0 0 

ACC 
Kapitoly vo VŠ učebniciach vydané v 
zahraničných vydavateľstvách 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ACD 
Kapitoly vo VŠ učebniciach vydané v 
domácich vydavateľstvách 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ADC 
Vedecké práce v zahraničných karentovaných 
časopisoch 

8 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 

ADD 
Vedecké práce v domácich karentovaných 
časopisoch 

15 6 4 1 3 1 1 0 0 0 0 

ADE 
Vedecké práce v zahraničných 
nekarentovaných časopisoch 

51 12 7 9 9 12 1 1 0 0 0 

ADF 
Vedecké práce v domácich nekarentovaných 
časopisoch 

279 49 65 32 30 52 35 16 1 0 0 

AEC 
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných 
vedeckých zborníkoch, monografiách 

33 3 7 7 1 1 4 10 0 0 0 

AED 
Vedecké práce v domácich recenzovaných 
vedeckých zborníkoch, monografiách 

497 57 172 18 189 32 2 30 1 0 0 

AEG 
Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých 
prác v zahraničných karentovaných 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AEH 
Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých 
prác v domácich karentovaných časopisoch 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AFA 
Publikované pozvané príspevky na 
zahraničných vedeckých konferenciách 

16 13 0 1 2 0 0 0 0 0 0 

AFB 
Publikované pozvané príspevky na domácich 
vedeckých konferenciách 

83 49 32 1 1 0 0 0 0 0 0 

AFC 
Publikované príspevky na zahr. vedeckých 
konferenciách 

270 63 37 53 44 39 19 18 0 0 0 

AFD 
Publikované príspevky na domácich 
vedeckých konferenciách 

1145 201 119 183 317 119 162 52 1 1 0 

AFE 
Abstrakty pozvaných príspevkov zo 
zahraničných konferencií 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AFF 
Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich 
konferencií 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

AFG 
Abstrakty príspevkov zo zahraničných 
konferencií 

21 9 1 5 1 6 0 0 0 0 0 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 15 1 2 4 0 8 0 0 0 0 0 

AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabuľka č. 4.3.1. (pokračovanie): Súhrn publikačnej činnosti fakúlt a celouniverzitných pracovísk 
Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2011 

 Štatistika záznamov podľa 
kategórií publikačnej činnosti 

EU NHF OF FHI FPM PHF FMV FAJ UMP UEM NCEGS 

BAA 
Odborné monografie vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

BAB 
Odborné monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách 

17 5 1 10 1 1 1 4 0 0 0 

BBA 
Kapitoly v odborných monografiách vydané v 
zahraničných vydavateľstvách 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BBB 
Kapitoly v odborných monografiách vydané v 
domácich vydavateľstvách 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BCB Učebnice pre základné a stredné školy 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

BCI Skriptá a učebné texty 60 11 5 11 13 7 7 6 0 0 0 

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

BDA 
Heslá v odborných terminologických 
slovníkoch a encyklopédiách vydaných v 
zahraničných vydavateľstvách 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BDB 
Heslá v odborných terminologických 
slovníkoch a encyklopédiách vydaných v 
domácich vydavateľstvách 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BDC 
Odborné práce v zahraničných karentovaných 
časopisoch 

0 0 0 0 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 

BDE 
Odborné práce v nekarentovaných 
zahraničných časopisoch 

14 0 1 1 8 0 2 2 0 0 0 

BDF 
Odborné práce v nekarentovaných domácich 
časopisoch 

308 72 31 33 113 16 39 5 0 0 0 

BEC 
Odborné práce v recenzovaných 
zahraničných zborníkoch 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

BED 
Odborné práce v recenzovaných domácich 
zborníkoch 

3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

BFA 
Abstrakty odborných prác zo zahraničných 
podujatí 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BFB 
Abstrakty odborných prác v zborníkoch z 
domácich podujatí 

40 0 0 35 0 5 0 0 0 0 0 

BGH Legislatívne dokumenty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CAA 
Umelecké monografie, preklady, autorské 
katalógy vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CAB 
Umelecké monografie, preklady, autorské 
katalógy vydané v domácich vydavateľstvách 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

CDC Umelecké práce a preklady v zahraničných 
karentovaných časopisoch 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CDD 
Umelecké práce a preklady v domácich 
karentovaných časopisoch 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CDE 
Umelecké práce a preklady v zahraničných 
nekarentovaných časopisoch 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CDF 
Umelecké práce a preklady v domácich 
nekarentovaných časopisoch 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EAI Prehľadové práce – knižné 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 

EAJ Odborné preklady publikácií – knižné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FAI 
Redakčné a zostavovateľské práce knižného 
charakteru 

78 13 17 20 15 5 4 5 0 0 0 

 SPOLU 3058 596 523 434 760 321 289 160 3 3 1 
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Vysvetlivky k jednotlivým kategóriám publika čnej činnosti: 

AAA – Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
AAB – Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
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Graf č. 8 - Celkový objem výstupov publikačnej činnosti za rok 2011 
podľa jednotlivých fakúlt
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Graf č. 9 - Publikačná činnosť jednotlivých fakúlt podľa 

jednotlivých kategórií  publikačnej činnosti (2011)
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ABA – Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
ABB – Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
ACA – Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 
ACB – Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 
BAA – Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
BAB – Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
BCB – Učebnice pre základné a stredné školy 
BCI – Skriptá a učebné texty 
EAI – Prehľadové práce - knižné 
CAA – Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v zahraničných vydavateľstvách 
FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 
zborníky...) 
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 
BDC – Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch 
ADD – Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 
BDD – Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch; Články, štúdie, state, abstrakty odborného 
charakteru v karentovaných časopisoch 
CDC – Umelecké práce a preklady v zahraničných karentovaných časopisoch 
CDD - Umelecké práce a preklady v domácich karentovaných časopisoch 
 

Tabuľka č. 4.3.2.: Porovnanie výstupov publikačnej činnosti Ekonomickej univerzity v 
Bratislave za obdobie 2008 až 2011 

Počty publikácií - roky 2008-2011 

Kategórie publikačnej činnosti 2008 2009 2010 2011 

Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 51 44 73 46 

Vedecké monografie (AAA, AAB) 51 43 66 44 

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie (ABA, ABB) 0 1 7 2 

Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie 184 241 233 203 

Vysokoškolské učebnice (ACA, ACB) 47 54 46 41 

Odborné knižné práce (BAA, BAB) 8 21 19 18 

Učebnice pre základné a stredné školy (BCB) 12 12 6 2 

Skriptá a učebné texty (BCI) 62 73 71 60 

Prehľadové knižné práce (EAI) 0 1 2 3 

Umelecké monografie, preklady a autorské katalógy (CAA, CAB) 1 3 4 1 

Odborné preklady knižných publikácií (EAJ) 0 1 3 0 

Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 
resp. zborníky (FAI) 

54 76 82 78 

Skupina B – Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch 
a autorské osvedčenia, patenty a objavy 

22 19 27 24 

Vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC, ADD) 22 15 24 23 

Stručné oznámenia a abstrakty vedeckých prác v karentovaných časopisoch (AEG, 
AEH) 

0 2 0 0 

Odborné články v karentovaných časopisoch (BDC, BDD) 0 2 3 1 

Umelecké práce a preklady, reprodukované výtvarné diela v karentovaných 
časopisoch (CDC, CDD) 

0 0 0 0 

Autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ) 0 0 0 0 

Skupina C- Ostatné recenzované publikácie 2494 2794 2790 2785 
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Tabuľka č. 4.3.2. (pokračovanie): Porovnanie výstupov publikačnej činnosti Ekonomickej 
univerzity v Bratislave za obdobie 2008 až 2011 

Počty publikácií - roky 2008-2011 

Kategória publikačnej činnosti 2008 2009 2010 2011 

Kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD) 7 8 8 7 

Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach (ACC, ACD) 2 2 2 0 

Vedecké práce v nekarentovaných časopisoch (ADE, ADF) 340 370 359 330 

Vedecké práce v recenzovaných zborníkoch a monografiách (AEC, AED) 182 236 621 530 

Publikované príspevky na vedeckých konferenciách (AFA, AFB, AFC, AFD) 1438 1648 1407 1514 

Abstrakty príspevkov z vedeckých konferencií (AFE, AFF, AFG, AFH) 59 66 35 37 

Kapitoly v odborných knihách (BBA, BBB) 1 1 1 0 

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

Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných 
v domácich a zahraničných vydavateľstvách (BDA, BDB) 

0 0 0 0 

Odborné práce v nekarentovaných časopisoch (BDE, BDF) 412 410 324 322 

Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (BEC, BED) 50 38 8 4 

Abstrakty odborných prác z domácich a zahraničných podujatí (BFA, BFB) 3 15 24 41 

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

0 0 0 0 

Sumár za EU v Bratislave (skupiny A1+A2+B+C) 2751 3098 3123 3058 
Ostatné kategórie 239 320 476 337 
Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (AEE) 1 2 1 1 
Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (AEF) 3 9 0 9 
Postery v zborníkoch zo zahraničných konferencií (AFK) 0 1 1 2 
Postery v zborníkoch z domácich konferencií (AFL) 6 8 10 8 
Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (AGI) 9 17 15 10 
Odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch (BEE) 7 6 4 4 
Odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch (BEF) 5 9 20 4 
Štandardy, normy (BGG) 1 2 1 2 
Kvalifikačné práce dizertačné, habilitačné (DAI) 43 89 149 44 
Recenzie v časopisoch a zborníkoch (EDI) 50 66 80 85 
Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (EDJ) 1 3 21 7 
Výskumné štúdie a priebežné správy (GAI) 3 5 2 1 
Práce zverejnené na internete (GHG) 28 33 58 82 
Rôzne publikácie a dokumenty (GII) 82 70 114 78 
Celkový sumár za EU v Bratislave (skupiny A1+A2+B+C+ostatné 
kategórie) 

2990 3418 3599 3395 
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Oceňovanie najlepších publikačných výstupov 

V roku 2011 boli ako najlepšie publikované výstupy  EU v Bratislave za rok 2010 ocenené: 

a) V kategórií vedecké monografie /AAA, AAB/ 
„Medzinárodné finančné centrá. Zmeny v globálnej finančnej architektúre.“ (IURA Edition, člen 
skupiny Wolters Kluwer, Bratislava, 2010, ISBN 978-80-8078-299-3.) 
Autori: doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD., prof. Ing. Božena Chovancová, PhD. 

 
b) V kategórií vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch /ADC/ 

„On the Evaluation of Six Sigma Projects“ In: Quality and Reliability Engineering International. 
England: John Wiley & Sons, Ltd., 2010. ISSN 0748-8017. – Vol. 26, Num. 1 (2010) s. 115-124 
Autori: Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., Ing. Štefan Lyócsa, PhD. 

 
c) V kategórií vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch /ADD/ 

„Contemporary Development of the Commodity Markets – Consequences and Challenges for 
the Revitalization of the World Economy“ In: Ekonomický časopis. Ekonomický ústav SAV: 
Prognostický ústav SAV, Bratislava, 2010, ročník 58, No. 9, ISSN 0013-3035, s. 938-957 
Autori: prof. Ing. Peter Baláž, PhD., Ing. Stanislav Zábojník, PhD. 

 
Okrem uvedených prác boli finančne odmenené aj všetky vedecké state, ktoré pracovníci Ekonomickej 
univerzity v Bratislave publikovali v roku 2010 v karentovaných časopisoch. 
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Graf č. 10 - Štruktúra publikačnej činnosti pracovníkov EU v 
Bratislave (2011)

Skupina A1 – Knižné publikácie 

charakteru vedeckej monografie
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5. VEDECKÁ VÝCHOVA  ŠTUDENTOV 3. STUPŇA  

Vzdelávanie doktorandov sa na EU v Bratislave uskutočňuje v 16 akreditovaných študijných odboroch 
a študijných programoch.  
 
Prehľad akreditovaných študijných odborov a programov ponúkaných  na EU v Bratislave v roku 2011 je 
uvedený v tabuľke 5.1. Tabuľka 5.2 uvádza počty študentov doktorandského štúdia v rokoch 2009 až 
2011. Tabuľka 5.3 uvádza počet študentov doktorandského štúdia podľa jednotlivých fakúlt. Ďalšie 
aspekty poskytovania doktorandského štúdia na EU v Bratislave ozrejmujú tabuľky 5.4. a 5.5. 
 
 

Tabuľka č. 5.1.: Akreditované študijné odbory a študijné programy 3. stupňa štúdia na fakulte 
k 31.12.2011 
 

Akreditované študijné odbory Akreditované študijné programy 

Číslo 
odboru 

Názov Názov 

3.3.3 Ekonomická teória Ekonomická teória 

3.3.3 Ekonomická teória Hospodárska politika 

3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj 

3.3.7 Financie Financie a bankovníctvo 

3.3.8 Poisťovníctvo Poisťovníctvo 

3.3.10 Obchod a marketing  Marketingový a obchodný manažment 

3.3.11 Odvetvové a prierezové ekonomiky  Ekonomika obchodu a služieb 

3.3.18 Medzinárodné podnikanie Manažment medzinárodného podnikania 

3.3.19 Svetová ekonomika Svetová ekonomika 

3.3.12 Účtovníctvo Účtovníctvo 

3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii Kvantitatívne metódy v ekonómii 

3.3.25 Ekonometria a operačný výskum Ekonometria a operačný výskum 

3.3.16 Ekonomika a manažment podniku Ekonomika a manažment podniku 

3.3.13 Finančný manažment Finančný manažment podniku 

3.3.16 Ekonomika a manažment podniku  Ekonomika a manažment podniku  

3.3.17 Medzinárodné ekonomické vzťahy Medzinárodné ekonomické vzťahy  
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Tabuľka č. 5.2.: Vývoj počtu študentov 3. stupňa štúdia na EU v Bratislave ( 2009 – 2011) 
 

Rok 

Študenti 3. stupňa štúdia 
(zo SR) 

Študenti 3 stupňa štúdia  
(zahraniční) 

Absolventi 
3. stupňa štúdia 

spolu Interní Externí Interní Externí 

Rok 2011 242 193 4 32 105 

Rok 2010 252 259 5 36   212* 

Rok 2009 242 299 4 40 127 

*  V tom externý absolvent, ktorý navštevoval externú vzdelávaciu inštitúciu (Ekonomický ústav SAV) a nebol vedený v stave 
doktorandov na OF 
 
 
 
 

Tabuľka č. 5.3.: Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia na fakultách EU v Bratislave k 31.12.2011 
 

k 31.12.2011 

Študenti 3. stupňa 
štúdia 
zo SR 

Zahraniční 
študenti  

3. stupňa štúdia 

Absolventi 
3. stupňa štúdia  

za rok 2011 
% absolventov 
na celkovom 

počte študentov 3. 
stupňa štúdia 

Interní Externí Interní Externí Interní Externí 

NHF 65 43 2 1 12 12 21,82 

OF 44 30 0 1 11 12 30,67 

FHI 32 27 0 2 5 1 9,84 

FPM 52 48 0 23 11 21 26,00 

PHF 27 10 0 0 5 4 3,33 

FMV 22 35 2 5 6 5 17,00 

SPOLU 242 193 4 32 50 55 22,29 
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Tabuľka č. 5.4.: Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia na EU v Bratislave v roku 2011 
 

Riadok Ukazovateľ Celkový počet 

1. Zaradení v 3. stupni štúdia spolu 435 

2. 

z toho 
(z r. 1) 

pre potrebu škol. pracoviska 254 

3. pre iné pracoviská 183 

4. v dennej (internej forme)  242 

5. v externej forma 193 

6. Novoprijatí na 3. stupeň štúdia 91 

7. 

z toho 
( z r. 6) 

pre potrebu škol. pracoviska 60 

8. pre iné pracoviská 31 

9. denní (interní) študenti  57 

10. externí študenti  32 

11. študenti 3. stupňa z prac. škol. prac. 2 

12. V roku 2011 štúdium 3. stupňa ukončili 105 

13. 
z toho 
(z r. 12) 

v plánovanom termíne 93 

v novourčenom termíne 12 

14. Počet zrušených štud. 3. Stupňa 37 

15. Počet zahraničných študentov 3. Stupňa 36 

16. 
z toho 
(z r. 15) 

počet "vládnych štipendistov" 4 

17. 
z toho 
(z r. 15) 

počet študentov 3. stupňa študujúcich na vlastné náklady 3 

Pozn.: v riadku 1. a 6. nie sú zahrnutí zahraniční občania 
 
Tabuľka č. 5.5.: Absolventi 3. stupňa štúdia na EU v Bratislave v roku 2011 

 

 

Študijný odbor 3. stupňa štúdia 
(aj číslo odboru) 

Počet absolventov 
 

Z toho počet zahraničných 
absolventov 

Interní Externí Interní Externí 

3.3.3 Ekonomická teória 4 3 0 0 

3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj 2 1 0 0 

3.3.7 Financie 5 8 0 0 

3.3.8 Poisťovníctvo 1 0 0 0 

3.3.10 Obchod a marketing 3 7 0 1 

3.3.11 Odvetvové a prierezové ekonomiky 4 2 0 0 

3.3.18 Medzinárodné podnikanie 3 2 0 0 

3.3.19 Svetová ekonomika 1 1 0 0 

3.3.12 Účtovníctvo 4 0 0 0 

3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii 0 0 0 0 

3.3.25 Ekonometria a operačný výskum 1 1 0 0 

3.3.16 Ekonomika a manažment podniku 9 15 0 2 

3.3.13 Finančný manažment 2 6 0 2 

3.3.16 Ekonomika a manažment  5 4 0 0 

3.3.17 Medzinárodné ekonomické vzťahy 6 5 1 0 

SPOLU 50 55 1 5 
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Organizácia doktorandského štúdia 
 

Doktorandské štúdium sa v roku 2011 uskutočňovalo v gescii odborových, resp. spoločných odborových 
komisií a vo vyššie uvedených akreditovaných študijných odboroch / programoch 3. stupňa štúdia. 

 

Doktorandské štúdium trvá v dennej forme štúdia 3 roky a v externej forme štúdia 5 rokov. Realizuje sa 
v dvoch základných častiach: študijnej časti a vedeckej časti. Na EU v Bratislave v roku 2011 pôsobilo  
na 3. stupni štúdia 215 školiteľov. Vzhľadom na počet interných (246) a externých (224) doktorandov to 
znamená, že na jedného školiteľa pripadalo 1,14 interného doktoranda, resp. 2,19 interných a externých  
doktorandov.  
 
Tabuľka č. 5.6.: Počet interných a externých školiteľov pre jednotlivé študijné programy 
k 31.12.2011 
 

Študijný odbor/študijný 
program 3. stupňa štúdia 

Počet interných školiteľov Počet externých školiteľov 

Docenti Profesori Docenti Profesori 
3.3.3 Ekonomická teória / 
Ekonomická teória 

6 4 1 3 

3.3.3 Ekonomická teória / 
Hospodárska politika 

7 4 1 1 

3.3.5 Verejná správa a regionálny 
rozvoj / Verejná správa 
a regionálny rozvoj 

5 2 0 1 

3.3.7 Financie / Financie a 
bankovníctvo 

10 6 1 1 

3.3.8 Poisťovníctvo / 
Poisťovníctvo 

1 1 0 0 

3.3.10 Obchod 
a marketing/Marketingový 
a obchodný manažment 

5 5 1 0 

3.3.11 Odvetvové a prierezové 
ekonomiky/Ekonomika obchodu a 
služieb 

7 5 1 0 

3.3.18 Medzinárodné 
podnikanie/Manažment 
medzinárodného podnikania 

5 2 0 1 

3.3.19 Svetová 
ekonomika/Svetová ekonomika 

5 1 2 2 

3.3.12 Účtovníctvo/Účtovníctvo 5 4 0 0 
3.3.24 Kvantitatívne metódy 
v ekonómii/Kvantitatívne metódy 
v ekonómii 

12 4 0 1 

3.3.25 Ekonometria a operačný 
výskum/Ekonometria a operačný 
výskum 

4 5 2 1 

3.3.16 Ekonomika a manažment 
podniku/Ekonomika a manažment 
podniku 

17 11 4 1 

3.3.13 Finančný 
manažment/Finančný manažment 
podniku 

6 3 2 1 

3.3.16 Ekonomika a manažment 
podniku/Ekonomika a manažment 
podniku 

7 6 3 3 

3.3.17 Medzinárodné ekonomické 
vzťahy/Medzinárodné 
ekonomické vzťahy 

12 4 4 2 
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Tabuľka č. 5.7.: Miera zaťaženia školiteľov na 3. stupni štúdia v roku 2011 
 
Indikátor   

Počet denných študentov 3. stupňa štúdia k 31.12.2011 246 

Počet externých študentov 3. stupňa štúdia k 31.12.2011 225 

Počet školiteľov na fakultách 215 

Počet denných študentov 3. stupňa štúdia/školiteľ 1,14 

Počet denných a externých študentov 3. stupňa štúdia/školiteľ 2,19 

 
 
Tabuľka č. 5.8.: Publikačné výstupy študentov 3. stupňa štúdia fakulty za rok 2011 
 

Typ publikácie 
Študenti 3. stupňa štúdia v dennej 

forme štúdia 
Študenti 3. stupňa štúdia v externej 

forme štúdia 

Monografie, učebnice, vysokoškolské 
učebné texty 

24 9 

State vo vedeckých časopisoch 
(karentované) 

0 0 

Nekarentované (domáce/zahraničné) 79* 23* 

State v odborných časopisoch 
(domáce/zahraničné) 

37 12 

Príspevky v zborníkoch z konferencií (v 
zahraničí) 

87 20 

Príspevky v zborníkoch z konferencií 
(domáce) 

367 120 

SPOLU 594 184 

*kategória AED - vedecké práce v recenzovaných vedeckých zborníkoch a monografiách 
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6. HABILITA ČNÉ A INAUGURA ČNÉ KONANIE 

V roku 2011 sa na fakultách EU v Bratislave uskutočnilo 8 habilitačných konaní. Ich prehľad je uvedený 
v tabuľke č. 6.1.  
 
Tabuľka č. 6.1: Udelené vedecko-pedagogické tituly docent v r. 2011 

Por. číslo Meno docenta Fakulta S účinnosťou od 

1. PhDr. Mária Antalová, PhD. NHF 1.2.2011 

2. Ing. Jana Mikócziová, PhD. NHF 1.2.2011 

3. Ing. Pavol Kita, PhD. OF 1.2.2011 

4. Ing. Ľubomíra Gertler, PhD. NHF 1.6.2011 

5. Ing. Jana Kubicová, PhD. NHF 1.6.2011 

6. Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD. OF 1.7.2011 

7. Ing. Štefan Rehák, PhD. NHF 1.8.2011 

8. Ing. Nadežda Jankelová, PhD. FPM 1.10.2011 

 

Na zasadnutiach Vedeckej rady EU v Bratislave sa v roku 2011 realizovali celkove 3 konania na 
vymenovanie za profesora. Podrobnosti sú uvedené v tabuľke 6.2. 

Tabuľka č. 6.2: Inauguračné konania na VR EU v r. 2011 

Por. číslo Meno profesora Fakulta 
Schválené vo VR EU v 

Bratislave 

1. doc. RNDr. Ľudovít Pinda, CSc. FHI 26.1.2011 

2. doc. RNDr. Katarína Sakálová, CSc. FHI 23.5.2011 

3. doc. Ing. Magdaléna Přívarová, CSc. NHF 10.10.2011 
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Dekrét profesora si na základe vymenovania prezidentom SR prevzali v roku 2011 8 učitelia EU v 
Bratislave. 

 
 

Tabuľka č. 6.3: Zoznam profesorov EU v Bratislave vymenovaných prezidentom SR v r. 2011 

Por. číslo Meno profesora Fakulta 
Schválené vo VR EU 

v Bratislave 
Vymenovaný 

prezidentom SR 

1. doc. Ing. Eva Muchová, PhD. NHF 9.9.2010 24.1.2011 

2. doc. Ing. Ivan Brezina, PhD. FHI 18.2.2010 24.1.2011 

3. doc. RNDr. Eva Rublíková, PhD. FHI 18.2.2010 24.1.2011 

4. doc. Ing. Miroslav Majtán, CSc. FPM 9.9.2010 24.1.2011 

5. doc. Ing. Vanda Lieskovská, PhD. PHF 13.5.2010 24.1.2011 

6. 
doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. 
(Katolícka univerzita v Ružomberku) 

PHF X 24.1.2011 

7. doc. RNDr. Ľudovít Pinda, CSc. FHI 26.1.2011 28.11.2011 

8. doc. RNDr. Katarína Sakálová, CSc. FHI 23.5.2011 28.11.2011 

 

Prehľad počtu  schválených habilitačných a inauguračných konaní učiteľov EU v Bratislave podľa 
jednotlivých fakúlt za roky 2009 – 2011 je uvedený v tabuľke 6.4. 

 

Tabuľka č. 6.4: Kvalifikačný rast tvorivých pracovníkov EU v Bratislave (2009-2011) 

Rok 

Docenti (počet) Profesori (počet) 

NHF OF FHI  FPM FMV  FAJ PHF 
∑ 

EU 
NHF OF FHI  FPM FMV  FAJ PHF 

∑ 
EU 

2009 0 2 1 0 0 0 1 4 1 1 0 2 0 0 0 4 

2010 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 4 

2011 5 2 0 1 2 0 0 10 1 0 4 1 0 0 2 8 
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7. ČESTNÝ TITUL DR. H. C. EU V BRATISLAVE 

Čestný titul „doctor honoris causa Ekonomickej univerzity v Bratislave“ (Dr. h. c.) bol v roku 2011 
udelený Dr. Herbertovi Stepicovi, medzinárodne uznávanej osobnosti v oblasti ekonomickej vedy, 
podnikania a európskeho bankovníctva. 
 
Tabuľka č. 7.1.: Udelenie čestného titulu Dr. h. c. Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2011 

P. č. Meno a priezvisko Dátum udelenia Stručná charakteristika 

1. 
Dr. Herbert 

STEPIC  

 
27.5.2011 

Medzinárodne uznávaná osobnosť v oblasti 
ekonomickej vedy, medzinárodného podnikania 

a európskeho bankovníctva 

 
Dňa 15.12.2011 bol na zasadnutí VR NHF EU v Bratislave predložený a schválený  návrh na udelenie 
čestnej vedeckej hodnosti doctor honoris causa pánovi obchodnému radcovi Dr. Günterovi Geyerovi, 
medzinárodne uznávanému odborníkovi v oblasti poisťovníctva. Čestný titul doctor honoris causa mu na 
základe schválenia vo VR bude udelený v roku 2012. 
 

8. ČESTNÝ TITUL „PROFESOR EMERITUS“ NA EU V BRATISLAVE 

V roku 2011 nebol na EU v Bratislave udedelný čestný titul „profesor emeritus“. FHI v roku 2011 
navrhla udeliť čestný titul „profesor emeritus“ EU v Bratislave prof. Ing. Božene Soukupovej, PhD. 
Návrh bol schválený na Vedeckej rade FHI dňa 8. 12. 2011 a predložený na schválenie do VR EU 
v Bratislave na jej prvé zasadnutie v roku 2012. 
 

9. ŠVOČ NA EU V BRATISLAVE 

V rámci Ekonomickej univerzity v Bratislave sa študenti pravidelne zúčastňujú prezentácií výsledkov 
študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) vo fakultných kolách ŠVOČ a v univerzitnom kole 
ŠVOČ. V roku 2011 sa uskutočnili na všetkých fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave, s 
výnimkou Fakulty aplikovaných jazykov, fakultné kolá  ŠVOČ. Najlepšia fakultná študentská práca bola 
nominovaná do celouniverzitného kola ŠVOČ. Vo fakultných kolách bolo prezentovaných spolu 194 
prác, z toho na Národohospodárskej fakulte 22, na Obchodnej fakulte 13, na Fakulte hospodárskej 
informatiky 111, na Fakulte podnikového manažmentu 15, na Fakulte medzinárodných vzťahov 24 a na 
Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach 9.  

 
Do celouniverzitného kola ŠVOČ postúpili  nasledovné víťazné práce z jednotlivých fakúlt: 
 
Národohospodárska fakulta 
Názov: Hospodárska politika Japonska. Problémy japonskej ekonomiky po roku 1990 
Autor: Bc. Martina Kočišová (2. ročník 2. stupňa štúdia ) 
 
Obchodná fakulta 
Názov: Návrh stratégie nového produktu: Zlatý bažant Slivka 
Autor: Bc. Soňa Rychtáriková a Bc. Miroslava Zváčová (1. ročník 2. stupňa štúdia) 
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Fakulta hospodárskej informatiky 
Názov: Analýza závislosti ceny zlata pomocou regresnej a korelačnej analýzy 
Autor: Valér Taragel (3. ročník 1. stupňa štúdia ) 
 
Fakulta podnikového manažmentu 
Názov: Odvetvová a konkurenčná analýza v chemickom priemysle 
Autor:  Bc. Veronika Čergeová (2. ročník 2. stupňa štúdia) 
 
Fakulta medzinárodných vzťahov 
Názov: Čína ako banka sveta 
Autor: Bc. Jana Drutarovská (1. ročník 2. stupňa štúdia) 
 
Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach 
Názov: Zhodnotenie poistnej ochrany v Poľnohospodárskom družstve "ŠARIŠAN" Svinia 
Autor: Veronika Mihoková a Dominika Saloňová (2. ročník 1. stupňa štúdia) 
 
Z navrhnutých víťazných prác z jednotlivých fakúlt sa na úrovni univerzity jednotlivé práce umiestnili 
a ocenenie rektora EU v Bratislave získali nasledovné práce: 
 
1. miesto: Valér Taragel, 3. ročník 1. stupeň, Fakulta hospodárskej informatiky, 
2. miesto: Bc. Martina Kočišová, 2. ročník 2. stupeň, Národohospodárska fakulta, Bc. Jana 

Drutarovská, 1. ročník 2. stupeň, Fakulta medzinárodných vzťahov, 
3. miesto: Bc. Soňa Rychtáriková, 1. ročník 2. stupeň, Obchodná fakulta, Bc. Miroslava Zváčová, 1. 

ročník 2. stupeň, Obchodná fakulta, 
4. miesto: Bc. Veronika Čergeová, 2. ročník 2 stupeň, Fakulta podnikového manažmentu, 

Veronika Mihoková, 2. ročník 1. stupeň, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom 
v Košiciach, Dominika Saloňová, 2. ročník 1. stupeň, Podnikovohospodárska fakulta so 
sídlom v Košiciach. 
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10. MEDZINÁRODNÉ VÝSKUMNÉ AKTIVITY NA EU V BRATISLAVE 

10.1.1. Medzinárodné výskumné aktivity na Národohospodárskej fakulte 

Národohospodárska fakulta je zapojená do viacerých medzinárodných výskumných aktivít v rámci 
riešenia projektov súvisiacich so 6. Rámcovým programom (v súčasnosti EURODITE, MSCF-CT). 
Zvýšilo sa zapojenie pracovníkov fakulty do zahraničných projektov a projektov medziuniverzitnej 
spolupráce na Slovensku (KRENAR, ESPON - KIT, REDIPE – ukončenie 06. 2011, COST-STRIKE), 
ako aj mobilitné projekty (INTERNATIONAL VISEGRAD FUND), prehĺbila sa partnerská spolupráca 
s pracoviskami českých vysokých škôl prostredníctvom spoločných výskumných projektov, resp. 
zapojením jednotlivcov. V rámci viacerých medzinárodných výskumných projektov sa uskutočnila 
výmena pedagogických a vedeckých pracovníkov najmä vo forme účasti na vedeckých konferenciách. 
 
V akademickom roku 2011 vycestovalo do zahraničia 130 učiteľov NHF EU. V rozhodujúcej miere to 
boli krátkodobé zahraničné 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 multilaterálnej spolupráce. Najviac vycestovaní (55 %) učiteľov NHF EU 
bolo spojených s účasťou na medzinárodných vedeckých konferenciách a workshopoch. Financovania 
zahraničnej spolupráce bolo realizované primárne z prostriedkov vedeckých a výskumných projektov, 
ktoré sú riešené na jednotlivých pracoviskách fakulty. Prostredníctvom programu ERASMUS vycestovali 
9 učitelia NHF EU na krátkodobé prednáškové pobyty do Portugalska, Maďarska, Španielska, Poľska 
a Českej republiky. Táto aktivita je v súlade so strategickým zámerom fakulty v smere rozvoja vzťahov 
s excelentnými univerzitami v Európskej únii.  
 
Z hľadiska medzinárodnej spolupráce boli významné aj medzinárodné podujatia vo forme 
medzinárodných vedeckých konferencií a workshopov. Prostredníctvom nich sa fakulta prezentovala vo 
vzťahu k zahraničiu ako významné vzdelávacie a výskumné pracovisko. Na konferenciách sa zúčastnili 
pedagógovia zo zahraničných partnerských inštitúcií. Rozvoj medzinárodnej spolupráce patrí medzi 
priority NHF EU. Realizácia hlavných úloh v tejto oblasti pozostávala zo zabezpečovania a realizácie 
mobilít študentov, doktorandov a učiteľov fakulty, prijímania zahraničných hostí a organizovania 
a aktívnej účasti na medzinárodných konferenciách. Fakulta zaznamenala zvýšenie aktivity jednotlivých 
katedier v oblasti medzinárodnej spolupráce v roku 2011, ktorá sa prejavila najmä vo vysokom počte 
zahraničných pracovných ciest a prijatých zahraničných hostí. 
 
V roku 2011 sa uskutočnilo niekoľko ciest predstaviteľov fakulty  na univerzity v zahraničí (Česká 
republika, Poľsko). Ich cieľom bolo nadviazať nové, užšie kontakty s významnými univerzitami, ktoré by 
mohli viesť k spoločným študijným programom, resp. k príprave nových spoločných predmetov. 
Národohospodárska fakulta reagovala na výzvu Agentúry MŠ VVaŠ  SR pre štrukturálne fondy EÚ 
(OPV-2010/4.2/03-SORO) a v roku 2011 vypracovala projekt ITMS č. 26140230005 s názvom 
Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia a podpora medzinárodného výskumu na NHF EU v Bratislave. 
Projekt bol schválený a jeho realizácia sa začne 1.2.2012 a predpokladaný termín ukončenia realizácie 
aktivít projektu je 31.1.2014. Cieľom projektu je zvyšovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania na 
doktorandskom stupni vzdelania prostredníctvom podpory spolupráce NHF a zahraničných expertov pri 
výučbe v doktorandských programoch, zapojenie sa do medzinárodného výskumu v oblasti 
ekonomických vied, podporenie spoločného výskumu slovenských a medzinárodne uznávaných 
vedeckovýskumných pracovníkov. 
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10.1.2. Medzinárodné výskumné aktivity na Obchodnej fakulte 

Medzinárodné výskumné aktivity tvorivých pracovníkov OF EU v Bratislave sa v roku 2011 realizovali 
predovšetkým v nasledujúcich formách. Informácie o jednotlivých aktivitách obsahujú názov 
aktivity/inštitúcie, prípadne dátum uskutočnenej akcie, priezvisko a meno účastníka aktivity, pracovisko 
účastníka. 
 

- pôsobenie v medzinárodných vedecko-výskumných organizáciách: 
o člen EUA – Council of Doctoral Education Brusel, Lesáková, D., KMr 
o člen komisie EACEA pre projekty Erasmus – Mundus – Brusel, Lesáková, D., KMr 
o člen Maďarskej akadémie vied - Strážovská, H., KSaCR  
o Medzinárodná vedecká spoločnosť IGWT (celosvetová organizácia pre technológiu a 

tovaroznalectvo), členovia Kollár, V., Karkalíková, M., Knošková, Ľ., Lacková, A., 
Strhan, R., KTaKT 

o člen Česká spoločnosť pre technickú normalizáciu – Kristová, Ľ., KTaKT 
o zástupca za SR v organizácií UPEI  - Union of European Petroleum Independents, Brusel, 

Belgicko, Jurkovičová, L., KTaKT 
o člen IACSIT (International Association of Computer Science and Information 

Technology) – Hasan, J., KIOF 
o člen Maďarskej akadémie vied, Pólya, A., KIOF 

 

- pôsobenie v medzinárodných vedecko-výskumných sieťach: 
o člen tímu Innovation Marketing v Campus02 Graz, Rakúsko, Filo, P., KMr 
o člen medzinárodnej vedecko-výskumnej siete PGV – Kita J., Kita P., Daňo, F., KMr 

 

- pôsobenie v medzinárodných vedecko-výskumných projektoch: 
o Cezhraničné HiTECH centrum, kód N00092, Program cezhraničnej spolupráce SR – AUT 

2007 – 2013, Filo, P., Daňo, F., Orgonáš, J., Žák, Š., KMr 
o Projektmanagement als Intrument mit Arbeitsmarktbezug für die Entwicklung und 

Sicherung von Unterrichtsqualität in der beruflichen Bildung, kód: DE/11/LLP-
LdV/TOI/147402, Filo, P., KMr 

o CNCB - Cluster and Network Cooperation for Business Success in Central Europe, Filo, 
P., KMr 

o Observatoire des dynamiques socio-économiques européennes (Odyssée), Kita, J., Daňo, 
F., Kita, P., KMr 

o Partnership for Education and Research about Responsible Living - PERL číslo 1559277-
LLP-1-2009-1-NO-ERASMUS-ENWA, Vokounová, D., KMr 

o MSM 6138439909 „Governance v kontexte globalizovanej ekonomiky   a spoločnosti“ – 
spolupráca s FMV VŠE Praha, Baláž, P., KMO 

o SAMRS/2009/07/18 „Vysoké školy ako zdroj posilňovania občianskej spoločnosti v 
susednej Ukrajine; Slovensko – sprostredkovateľ na ceste ukrajinských akademikov do 
nového európskeho univerzitného priestoru“, Čiderová, D., KMO 

o SAMRS/2010/08/32 „EÚ v škole“, Čiderová, D., KMO. 
 
- členstvo v redakčných a vedeckých radách zahraničných časopisov: 

o Management & Gouvernance – Francúzsko, Kita, J., KMr 
o Review of Economic&Business Studies, Kita, J., KMr 
o Czech Hospitality and Tourism Papers -Hotelnictví, lázeňství, turismus, Daňo, F., KMr 
o EBS Review (Estonian Business School, Tallinn), Verček, P., KMO 
o člen redakčnej rady v časopise „Česko a současná Evropa“, Baláž, P., KMO 
o Tourism and Hospitality Management – Chorvátsko, Novacká, Ľ., KSaCR 
o International Journal of Economic Practices and Theories (IJEPT) – Knošková, Ľ., 

KTAKT 
o Periodica academica,  Vysoká škola Karla Engliše – Brno, Sabo, M., KOP 
o Working papers, VŠE Praha, Sabo, M., KOP 
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o European Offroads of Social Science, VŠE Praha, Sabo, M., KOP 
o IJCTE (International Journal of Computer Theory and Engineering) – Singapur, Hasan, J., 

KIOF 
 

- členstvo vo vedeckých a programových výboroch medzinárodných konferencií v zahraničí: 
o člen Medzinárodného vedeckého a  programového výboru medzinárodnej konferencie 

"Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní", Baláž, P., KMO 
o člen medzinárodného vedeckého výboru v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie 

Current Trends in Commodity Science konanej pri príležitosti 85. výročia vzniku 
Ekonomickej univerzity v Poznani, Poľsko,  Karkalíková, M., KTaKT 

 

- členstvo vo vedeckých radách univerzít v zahraničí: 
o člen Vedeckej rady FMV VŠE v Prahe, Daňo, F, KMr 
o člen Vedeckej rady VŠE v Prahe, Lesáková, D., KMr 
o člen Vedeckej rady FMV VŠE Praha, Baláž, P., KMO 

 
V roku 2011 sa 9 pracovníkov Obchodnej fakulty zúčastnilo na medzinárodných výskumných mobilitách 
a 27 pracovníkov prezentovalo svoje príspevky na vedeckých konferenciách v zahraničí. 
 

10.1.3. Medzinárodné výskumné aktivity na Fakulte hospodárskej informatiky 

Fakulta hospodárskej informatiky je zapojená do rôznych foriem medzinárodných výskumných aktivít. 
V roku 2011 bola zapojená ako spoluriešiteľ v spolupráci so zahraničnými univerzitami do 2 projektov. 
V rámci spolupráce na projektoch sa pracovníci FHI zúčastňovali na konferenciách v zahraničí, kde 
aktívne vystupovali, pričom ich príspevky sú publikované v zborníkoch z konferencií. 
 
V spolupráci so zahraničnými univerzitami a ďalšími inštitúciami so zameraním, ktoré súvisí 
s vedeckovýskumným profilom FHI, sa uskutočňovali výmeny pracovníkov s cieľom prehĺbiť spoluprácu 
v predmetnej oblasti. Pracovníci FHI boli v roku 2011 na 46 zahraničných pobytoch a stážach 
(predovšetkým krátkodobých); FHI prijala v roku 2011 25 zahraničných hostí. 
 
Viacerí učitelia FHI pôsobili v roku 2011 v medzinárodných komisiách, ako členovia redakčných rád 
zahraničných časopisov a prezentovali vyžiadané prednášky na konferenciách v zahraničí. 
 
FHI má zastúpenie v OECD SOPEMI Network (OECD System for Permanent Monitoring of 
International Migration, OECD systém pre stále monitorovanie medzinárodnej migrácie), 
v medzinárodnej technickej komisii ISO/TC 69 Applications of Statistical Methods, v European 
Accounting Association, (združenie univerzitných učiteľov účtovníctva a audítorstva v Európe) a ďalších 
inštitúciách. 
 
Jednotlivé katedry fakulty sa podieľali na medzinárodnej spolupráci fakulty rôznymi výskumnými 
aktivitami s medzinárodným dopadom. Nižšie uvádzame prehľad niektorých z nich: 
 
- medzinárodná súťaž ŠVOČ pre študentov zo Slovenska a Ruskej federácie, Ukrajiny 

a Kazachstanu, formou videokonferencie 
o dátum konania: 2.3.2011, 
o miesto konania: videokonferencia  KAI FHI EU v Bratislave, 
o organizujúci subjekt: KAI FHI, Fakulta jazykov a Ústav medzinárodných projektov EU 

v Bratislave; 
 
- participácia a aktívna účasť na príprave a priebehu medzinárodnej vedeckej konferencie AIESA –

budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach; 
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- účasť a podiel na organizácii Dní Slovenskej republiky v Kazachstane, organizátori KAI, UMP, 
Veľ. SR v Kazachstane, cyklus prednášok; 

 
- realizácia vzájomných seminárov medzi katedrami ENU Astana a EU Bratislava, KAI a FAJ; 
 
- Katedra matematiky prispela v rámci medzinárodnej výskumnej aktivity príspevkami na 

zahraničnej vedeckej konferencii uskutočnenej v Brne publikovanými v zahraničnom 
recenzovanom zborníku a jedným príspevkom v zahraničnom recenzovanom vedeckom zborníku; 

 
- rozvíja sa spolupráca katedry s britskou aktuárskou inštitúciou: Institute and Faculty of Actuaries 

(IaFoA), a to ako v oblasti získavania odbornej literatúry, tak aj pri zabezpečovaní priebehu 
skúšok IaFoA v skúšobnom centre na Slovensku, ktoré je na FHI EU v Bratislave. 
 

- Ďalšia spolupráca prebieha s: 
o Vysokou školou ekonomickou v Prahe, 
o Fakultou podnikateľskou VTU v Brne, 
o Ekonomickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne, 
o Ekonomickou fakultou Univerzity Pardubice a Hradec Králové, 
o Ekonomickou fakultou VŠB v Ostrave.  

 
Medzinárodné výbory, komisie, vedecké rady univerzít resp. vysokých škôl, vedecké spoločnosti, 
redakčné rady v zahraničí a pod.: 
 
I. Brezina 
- editor vedeckého časopisu Central European Journal of Operations Research 
- člen redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Management Information Systems 
- člen redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Strategic management 
M. Fendek 
- Co-Editor Central European Journal for Operations Research  
- člen Vedeckej rady Fakulty informatiky a statistiky, VŠE Praha 
- člen Vedeckej rady Fakulty informatiky a manažmentu, Univerzita Hradec Králové 
- editor vedeckého časopisu Management Information Systems 
Z. Ivaničová 
- European University Continung Education Network  
- členka komisie CEEPUS – Program (Central European Exchange Programme for University Studies) 
- člen komisie pre posudzovanie projektov DAAD 
J. Pekár 
- editor vedeckého časopisu Central European Journal of Operations Research 
JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. 
- členka OECD SOPEMI Network (OECD System for Permanent Monitoring of  International 
Migration, OECD systém pre stále monitorovanie medzinárodnej  migrácie), National Correspondent for 
the Slovak Republic (národný korešpondent za  SR) 
- členka Advisory Board for MAE Program (Master of Epplied Econmics) and Associated Fellow at 
CERGE-EI, Univerzity Karlovej v Prahe 
M. Terek 
- člen Medzinárodnej technickej  komisie ISO/TC 69 Applications of Statistical Methods,  
- člen redakčnej rady časopisu Portuguese Journal of Quantitative Methods (Portugalsko), 
- člen redakčnej rady časopisu International Journal of Latest Trends in Finance and Economic 

Sciences (Portugalsko) 
- člen redakčnej rady časopisu Statistika (ČR). 
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10.1.4. Medzinárodné výskumné aktivity na Fakulte podnikového manažmentu 

Fakulta podnikového manažmentu participuje na týchto medzinárodných projektoch: 
 
Názov projektu: ENHANCING TRANSPARENCY AND CREDIBILITY OF CSR 

PRACTICES THROUGH ESTABLISHMENT OF CSR PERFORMANCE 
ASSESSMENT AND MONITORING SYSTEMS IN NEW EU MEMBER 
STATES 

Kategória projektu: medzinárodný projekt PROGRAM DG ENTR (granty komisariátov Európskej 
komisie) 

Vedúci projektu: Ing. Mgr. G. Dubcová, PhD. (Projektový koordinátor za akadémiu v SR)  
Projektový líder: UNDP 
Členovia projektu: VŠ, NGO, podniky v Poľsku, Litve, Maďarsku, Bulharsku a SR  
Spoluriešitelia na EU: doc. Ing. Helena Majdúchová, CSc., Ing. Elena Fifeková, PhD., Ing., Stanislav 

Karabinoš, PhD.  
Obdobie projektu: 2009-2011  
Ciele výskumu na rok 2011 a ich plnenie: 
- vyvinutie metodológie hodnotenia zodpovedného podnikania na báze indikátorov pre podnikovú 

prax, vývoj metodiky evaluácie pre hodnotenie zodpovedného podnikania na úrovni ekonomík 
členov projektu, testovanie oboch  metodík, príprava manuálu pre indikátory hodnotenia 
zodpovedného  podnikania na mikro  a makro úrovni, reálne používanie a certifikácia 
úrovne zodpovedného správania podnikov v rámci členských štátov projektu  

Hlavné dosiahnuté výsledky: 
- vývoj skupiny indikátorov zodpovedného podnikania pre všetky skupiny (interné a externé) 

stakeholderov podnikov (podľa typologických kritérií), vývoj indikátorov na makroúrovni pre 
hodnotenie zodpovedného podnikania v ekonomike na báze definovania generujúcich 
determinantov testovanie a verifikácia novovyvinutej metodiky hodnotenia zodpovedného 
podnikania na mikro a makro úrovni, zostavenie metodickej príručky (so systémom adekvátnych 
indikátorov) hodnotenia zodpovedného podnikania na mikro a makro úrovni, realizácia reálneho 
hodnotenia podnikov zodpovedného podnikania v každej členskej krajine projektu, certifikácia 
podnikov na národnej úrovni: UNDP Bratislava, Ministerstvo hospodárstva SR a Rektorát EUBA 
– organizátorka certifikácie podnikov SR „Zodpovedné správanie“ 

 
 
Názov projektu: SUPPORT TO NATIONAL CSR PLATFORMS ENT/CIP/09/E/N03S02 

„RESPONSIBLE SMES IN SLOVAKIA“  
Kategória projektu: PROGRAM DG EMPL (granty komisariátov Európskej komisie) 
Vedúci projektu: Ing. Mgr. G. Dubcová, PhD. (Projektový koordinátor za akadémiu v SR)  
Projektový líder: Nadácia Pontis 
Členovia projektu: členovia CSR Európe, EU Bratislava, NADSME, SOPK, MH SR 
Spoluriešitelia na EU: Ing. Zuzana Joniaková, PhD., Ing. Jana Blštáková, PhD., Ing. Jana Kissová  
Obdobie projektu: 2010-2012 
Ciele výskumu na rok 2011 a ich plnenie:  
- realizácia výskumu existujúceho zodpovedného správania v MSP, definovanie a analýza 

determinujúcich dôvodov a príčin existujúceho zodpovedného správania v MSP,  stanovenie 
adekvátneho cieľového modelového správania zodpovedného podnikania v MSP, vytvorenie 
organizačnej siete podpory zodpovedného podnikania pre MSP na báze regionálnej príslušnosti, 
popularizácia zodpovedného podnikania  MSP -  spojená s motiváciou pre prípravu stratégie 
zodpovedného podnikania. 

Hlavné dosiahnuté výsledky (najvýznamnejšie výstupy): 
- úspešne zrealizovaný výskum existujúceho zodpovedného podnikania v MSP  (v spolupráci 

s agentúrou FOCUS), detailné výsledky systémovej a komparatívnej vedeckej analýzy 
determinantov existujúceho zodpovedného podnikania v MSP, cieľovo orientovaný model 
správania zodpovedného podnikania v MSP, vytvorená podporná sieť pre rozvoj a popularizáciu 
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zodpovedného podnikania pre MSP na báze regionálnej príslušnosti, pravidelné informovanie, 
publikovanie a popularizovanie zodpovedného podnikania MSP - zvyšovanie spoločenského 
vedomia u podnikateľov. 

 

Názov projektu: EMPLOYEES FOR COMMUNITY: STRENGTHENING VOLUNTEERING  
IN SLOVAKIA  

Kategória projektu: PROGRAM CITIZENSHIP (granty komisariátov Európskej komisie) 
Vedúci projektu: Ing. Mgr. G. Dubcová, PhD. (Projektový koordinátor za akadémiu v SR)  
Projektový líder: Nadácia Pontis 
Obdobie projektu: 2011-2012  
Základné ciele projektu: 

- realizácia výskumu existujúceho stavu firemného dobrovoľníctva, definovanie a analýza 
determinantov existujúceho stavu firemného dobrovoľníctva, stanovenie adekvátneho cieľového 
modelového správania existujúceho stavu firemného dobrovoľníctva, realizácia priamych 
praktických aktivít firemného dobrovoľníctva, pravidelné informovanie, publikovanie a 
popularizovanie vedeckých výsledkov v oblasti firemného dobrovoľníctva - akcelerácia vedomia 
pri zapojenosti do firemného dobrovoľníctva. 

 

Názov projektu: CRANFIELD PROJECT  (participácia na projekte s VŠEaMVS) 
Kategória projektu: výskumný projekt CRANET NEETWORK 
Členky projektu: Ing. Blštáková, PhD., Ing. Joniaková, PhD.  
Projektový líder: VŠEaMVS Bratislava 
Obdobie projektu: 2010-2011  
 
V roku 2011 sa 4 pracovníci Fakulty podnikového manažmentu zúčastnili na medzinárodných 
výskumných mobilitách a 21 pracovníkov fakulty aktívne participovalo na niektorej zo zahraničných 
aktivít (účasť na medzinárodných vedeckých konferenciách, medzinárodných vedeckých seminároch 
atď.). 
 
FPM v roku 2011 oficiálne prijala 28 zahraničných hostí za účelom rozvoja vedeckej spolupráce. 

10.1.5. Medzinárodné výskumné aktivity na Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach 

Pôsobenie v medzinárodných programových výboroch v rámci konferencií: 
 

- prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD., Ing. Silvia Megyesiová, PhD., RNDr. Zuzana Hajduová - RELIK 
2011 (Praha, Česká republika) 

- prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD., Ing. Silvia Megyesiová, PhD., RNDr. Zuzana Hajduová - Days of 
Statistics and Economics 

- doc. Ing. Eva Kafková, PhD. - Evropské finančné systémy 2011 (Brno, Česká republika) 
 

Členovia redakčných rád časopisov v zahraničí: 
 

- Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Varcholová, CSc. – členka programového výboru vedeckého  časopisu 
„E-Finanse“ Informačné technológie a manažment, www.e-finanse.com (Rzeszow, Poľsko) 

- doc. Ing. Eva Kafková, PhD. – členka redakčnej rady časopisu Financial Assets and Investing (Brno, 
Česká republika) 

 
Členovia komisií a združení: 
 
- doc. Ing. Eva Kafková, PhD. – členka komisie pre štátne doktorandské skúšky – Masarykova 

univerzita (Brno, Česká republika) 



52 
 

- prof. Ing. Bohuslava Mihalčová – European Federation of National Engineering Asociations 
(Brussel, Belgicko) 

- Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. - Comitee of experts on Posting of workers 
- Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. - Zástupca pre SR5 organizácie European Netvork of 

Business and Industrial Statistics 
- Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Varcholová, CSc. - členka European Association for Security (EAS) 

(Krakow, Poľsko) 
 
Medzinárodná projektová spolupráca sa na fakulte v roku 2011 realizovala v rámci projektov APVV, 
ENER-SUPPLY a VEGA s inštitúciami v Poľsku, Bulharsku, Českej republike a Bosne a Hercegovine. 

 

V roku 2011 sa 24 tvorivých pracovníkov fakulty zúčastnilo vedeckých konferencií v zahraničí (napr. 
v Izraleli, ČR, Poľsku a pod.). 

10.1.6. Medzinárodné výskumné aktivity na Fakulte medzinárodných vzťahov 

V roku 2011 sa zvýšil počet doktorandov a pedagógov, ktorí sa v zahraničí zúčastnili na vedeckých 
konferenciách. FMV sa zameriavala na spoluprácu najmä s partnerskými inštitúciami v ČR, Poľsku 
a Ukrajine. Výrazne sa rozvinula spolupráca s novým partnerom-  s Fakultou ekonómie Západomaďarskej 
univerzity v Šoproni. Pokračovala spolupráca s Reprezentatívnou kanceláriou Taiwanu v SR. Spolupráca 
sa sústreďuje na výmenné pobyty, účasť na medzinárodných konferenciách, spoluprácu  v publikačnej 
činnosti ako aj spolufinancovaní projektu Východná Ázia, prostredníctvom ktorého sú realizované 
prednášky domácich  a zahraničných lektorov. FMV realizovala zahraničný projekt v rámci Jean Monnet 
programe: Integrácia Západného Balkánu a Turecka do Európskej únie. 
 
V roku 2011 sa 21 doktorandov fakulty zúčastnilo na medzinárodných vedeckých konferenciách pre 
doktorandov a 11 pracovníkov prezentovalo svoje príspevky na vedeckých konferenciách v zahraničí. 
 

10.1.7. Medzinárodné výskumné aktivity na Fakulte aplikovaných jazykov 

Fakulta aplikovaných jazykov je inštitucionálnym členom medzinárodnej organizácie CASAJC (Česko-
Slovenskej asociácie učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách). Členstvo učiteľov cudzích jazykov 
v CASAJC, ktorá je členskou inštitúciou CercleS, umožňuje zúčastňovať sa odborných podujatí 
organizovaných CASAJC alebo CercleS z výraznými zľavami a publikovať v uvedených časopisoch. 
 
V roku 2011 sa sústredili aktivity výborov CASAJC na vydávanie odborného časopisu CASALC Review. 
Časopis vydáva česká sekcia CASAJC a je registrovaný na MK ČR. Členkou redakčnej rady je aj doc. 
PhDr. Helena Šajgalíková, PhD. z FAJ EU. V roku 2011 vyšlo prvé číslo. Na jeseň v roku 2011 sa začali 
prípravy medzinárodnej vedeckej konferencie Kvalita jazykového vzdelávania na vysokých školách 
v Európe IV., ktorá sa bude konať v dňoch 24. a 25. mája 2012. 
 
V rámci členstva v CASAJC je fakulta aj členom CercleS (Európskej konfederácie jazykových centier na 
vysokých školách). V roku 2011 sa aj výbor CercleS (ktorého členkou je doc. PhDr. Helena Šajgalíková, 
PhD. z FAJ EU) zaoberal vydávaním vedeckého časopisu Language Learning in Higher Education vo 
vydavateľstve DeGruyter Mouton a prípravou konferencie CercleS v Londýne v septembri 2012.  
 
Doc. PhDr. Helena Šajgalíková, PhD. - predsedníčka UNIcert®LUCE. V roku 2011 z hľadiska 
základného poslania UNIcert®LUCE (INŠTITÚT PRE AKREDITÁCIU JAZYKOVEJ VÝUČBY NA UNIVERZITÁCH 

V STREDNEJ EURÓPE) zasadal výbor UNIcert®LUCE dva razy a vyslovil súhlas s akreditáciou 13 
programov, reakreditáciou 2 programov. 
 
V roku 2011 sa 17 pracovníkov Fakulty aplikovaných jazykov zúčastnilo vedeckých konferencií 
v zahraničí. 
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Ďalšie medzinárodné podporné aktivity vedy a výskumu: 
– príprava a posudzovanie lexikologických diel slovenských vydavateľstiev pre JTP Praha (doc. PhDr. 

E. Ondrčková, CSc. - členka komisie) 
– príprava a účasť na besede s p. Martinom z Rakúska na FAJ  pre študentov FMV EU (apríl 2011) 

(PhDr. E. Peczeová) 
– prezentácia plánovaného projektu cezhraničnej spolupráce Rakúsko-slovenská cezhraničná 

spolupráca v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2012 (PhDr. Ľubomíra Kozlová).  
 

K medzinárodným aktivitám fakulty v oblasti vedeckovýskumnej činnosti aktívne prispievajú aj dvaja 
lektori nemeckého jazyka, ktorí zabezpečujú kontakt s nemeckým veľvyslanectvom v SR a svojou 
publikačnou a organizačnou činnosťou prispievajú k zviditeľneniu fakulty aj univerzity v Európe, 
konkrétne aktivitami v týchto oblastiach podpory vedy a výskumu: 
- zabezpečenie aktivít skúšobného centra TestDaF (Dipl. Slaw. Heike Kuban), 
- poradenstvo pre DAAD-štipendiá (zabezpečuje Dipl. Slaw. Heike Kuban), 
- aktívne členstvo v redakčnej rade časopisu „Slowakische Zeitschrift für Germanistik“ (Dipl. Slaw. 

Heike Kuban), 
- organizácia podujatí (zabezpečuje Dipl. Slaw. Heike Kuban). 

10.1.8. Medzinárodné výskumné aktivity na Ústave ekonómie a manažmentu 

V roku 2011 pokračoval ÚEaM v riešení medzinárodného výskumného projektu MASIS. Dňa 22.9.2011  
bolo ÚEaM ponúknuté zúčastniť sa vo vznikajúcom medzinárodnom konzorciu k zverejnenej výzve EK 
"Governance Frameworks for Responsible Research and Innovation", ktorá je časťou "2012 Science in 
Society work programme (call SiS.2012.1.1.1-1)". Prípadné konzorcium bude pozostávať z doterajších 
riešiteľov projektu MASIS a ďalších expertov z krajín EÚ.  

11. USKUTOČNENÉ ROZVOJOVÉ AKTIVITY NA PODPORU VEDY 
A VÝSKUMU NA EU V BRATISLAVE   V ROKU 2011 

S cieľom podpory rozvoja vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia na EU v Bratislave 
uskutočňuje univerzita ako celok a jej jednotlivé fakulty viaceré rozvojové aktivity. V nasledujúcom texte 
je poskytnutý prehľad najvýznamnejších z nich. 

Národohospodárska fakulta  

Na pôde Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave sa v roku 2011 uskutočnilo niekoľko  workshopov 
a vedeckých seminárov, ktoré reagovali na vybrané aktuálne témy vyplývajúce z ekonomickej teórie 
a hospodárskej praxe, vedecko-výskumní pracovníci NHF sa aktívne zúčastňovali na domácich 
a zahraničných medzinárodných vedeckých konferenciách. Realizovali sa prednášky významných 
expertov a zahraničných hostí z hospodárskej  a odbornej praxe, organizovali sa pravidelné stretnutia 
vedeckých pracovníkov (EAPG).  
Zároveň došlo k výraznému zlepšeniu technického vybavenia vedecko-výskumných pracovníkov, NHF 
získala prístup k svetovým databázam vedeckých informácií a publikácií, čo je predpokladom pre 
zvýšenie kvality metodológie vedy a výskumu na fakulte. Vedeckí pracovníci NHF mali možnosť zvýšiť 
si počítačovú gramotnosť v kurzoch organizovaných KAIaVT, bol vytvorený priestor pre zvýšenie 
zapojenia pracovníkov NHF do zahraničných mobilít prostredníctvom rôznych projektov. 
Národohospodárska fakulta sa taktiež aktívne zapojila do celoslovenských podujatí „Noc 
výskumníkov2011“ a „Týždeň vedy a techniky na Slovensku“. 



54 
 

 Obchodná fakulta  

Rozvojové aktivity na OF EU v Bratislave sú zastúpené prevažne účasťou tvorivých pracovníkov na 
spoločných diskusných fórach, workshopoch, seminároch. Zmyslom týchto akcií je transfer poznatkov 
a manažovanie spolupráce vo výskume i samotných výskumných postupov a prác, resp. vyhodnocovanie 
ich správnosti. V roku 2011 sa na OF EU v Bratislave uskutočnilo 26 takýchto podujatí.  

 Fakulta hospodárskej informatiky  

Za účelom skvalitnenia a prehĺbenia vedeckovýskumných aktivít v danej oblasti a zosúladenia týchto 
aktivít medzi katedrami FHI a medzi katedrami a vedením fakulty bola na FHI zriadená Rada pre vedu 
a výskum. 
FHI sa zapojila do projektu Festival vedy – Noc výskumníkov na Slovensku 2011, ktorý sa konal 23. 9. 
2011 v nákupnom centre Avion v Bratislave. 

  
Na Fakulte hospodárskej informatiky sa v spolupráci s KPMG, s. r. o., vybudovalo počítačové 
laboratórium, čím sa zlepšilo technické vybavenie vedeckovýskumných pracovníkov predovšetkým 
Katedry účtovníctva a audítorstva. Na jednotlivých katedrách sa uskutočnili interné rozpravy, ktoré mali 
charakter vedeckých seminárov k dizertačným prácam. V priebehu roka 2011 to bolo spolu 6 vedeckých 
seminárov, z toho 4 boli na Katedre účtovníctva a audítorstva a 2 na Katedre operačného výskumu 
a ekonometrie.  
 
K rozvojovým aktivitám na podporu vedy a výskumu možno zaradiť aj spoluprácu s praxou: s firmami 
Oracle, IBM, Microsoft, Accenture pri príprave študentov pre prax, spätná väzba o požiadavkách praxe 
na prípravu študentov a zameranie výskumu.  

Fakulta podnikového manažmentu  

Na Fakulte podnikového manažmentu EU v Bratislave sa  uskutočnili nasledovné rozvojové aktivity na 
podporu vedy a výskumu: 

- vytvorenie podmienok na čiastočné alebo úplné zníženie pedagogického úväzku v prípade vedenia 
významného medzinárodného projektu; 

- vytvorenie podmienok na urýchlenie kvalifikačného rastu; 
- pri realizácii riešených vedeckých projektov sa vytvorili možnosti nadviazať vzťahy s inými 

vedeckými kolektívmi na domácich a zahraničných univerzitách; 
- zvýšený tlak na publikačnú aktivitu, najmä na kvalitatívnu štruktúru výstupov. 

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach  

V roku 2011 sa na PHF v Košiciach realizovali nasledovné rozvojové podujatia: 
- fakulta sa zapojila so projektu Festival vedy – Noc výskumníkov, ktorý má celoeurópsky 

charakter a 23.9.2011 sa konal už siedmy ročník. PHF mala stánok v Košiciach, keď fakultu 
zastupovali Ing. Demjanová a Ing. Naščáková. Cieľom bola propagácia projektu Ener Supply 
formou posteru i prezentácie a pre deti a širokú verejnosť bola pripravená simulácia, na základe 
ktorej sa vysvetľovali základné princípy investovania a zlaté pravidlo investovania; 

- PRO EDUCO - podujatie vytvorené na formáte troch veľtržných dní, zamerané na 
VZDELÁVANIE, KARIÉRU a INOVÁCIE. Piateho ročníka sa v dňoch 22.-24.11.2011 
zúčastnila aj Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, ktorá mala prenajatý stánok 
s plochou 9 m2. Na podujatí sa prezentovalo okrem iného cca 10 vysokých škôl a univerzít, 
z ktorých bolo 5 ekonomického a manažérskeho zamerania. 
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Fakulta medzinárodných vzťahov  

Fakulta medzinárodných vzťahov organizuje a podporuje aktivity na oboznamovanie sa s databázami, 
ktorými disponuje SEK EU. FMV získala väčšie priestory pre fakultnú knižnicu,  kde bude možné aj 
prezenčne študovať a bude mať aj pripojenia na internet. Práce na novej knižnici sú vo finálnom štádiu.  
 
Fakulta si vytvárala aj v roku 2011 predpoklady  pre výskum a rozvoj v súlade s profilom fakulty 
postupným doplňovaním pedagogického zboru o vlastných absolventov doktorandského štúdia, čo je, 
vzhľadom na relatívne krátke trvanie fakulty (od r.2000) faktorom umožňujúcim ďalší rozvoj fakulty. 
Dvaja z absolventov fakulty sa v uplynulom roku habilitovali. 

Fakulta aplikovaných jazykov  

Rozvojové aktivity na podporu vedy a výskumu na fakulte uskutočnila fakulta v rámci Týždňa vedy 
a techniky 2011,  na FAJ EU v Bratislave sa v roku 2011 uskutočnili v týždni od 7. novembra. Jednotlivé 
podujatia pripravili buď katedry pracoviska samostatne alebo v spolupráci s ďalšou katedrou. Zúčastnili 
sa na nich aj pracovníci ďalších katedier FAJ a v hostia z iných vysokých škôl na Slovensku. 
 

12. STRATÉGIA VÝSKUMNEJ ČINNOSTI NA EU V BRATISLAVE PRE ROK 
2012 

12.1. Obsahové zameranie  výskumu EU v Bratislave na rok 2012 

12.1.1. Národohospodárska fakulta 

Obsahové zameranie výskumu na NHF EU v Bratislave sa v roku 2012 bude dominantne zameriavať na 
témy v rámci riešenia uvedených projektov: 

Centrum excelentnosti 
V súlade s výskumným zameraním jednotlivých členov riešiteľského kolektívu sa bude osobitná 
pozornosť venovať nasledujúcim aspektom týchto procesov: 
- Ekonomický rast SR, vplyv technologických zmien na rast produktivity, 
- Tvorba poznatkov – systém vzdelávania – formovanie ľudského kapitálu, 
- Vplyv globalizácie a technologických zmien na fungovanie čiastkových trhov (s osobitným dôrazom 

na trh práce a marginalizované skupiny obyvateľstva, trh kapitálu a finančné trhy), 
- Difúzia poznatkov a technológií do jednotlivých sektorov ekonomiky, 
- Prebiehajúce ekonomické procesy v oblasti meny, bankovníctva, finančných trhov a medzinárodných 

financií, 
- Vývoj vo finančnom sektore v podmienkach globalizácie a trvalo udržateľného ekonomického rastu, 
- Makroekonomické súvislosti hospodárskej politiky v kontexte civilizačných výziev, 
- Aktuálne sociálno-ekonomické procesy a civilizačné výzvy, 
- Regionálny rozvoj a strategický význam regionálneho rozvoja v kontexte súčasných ekonomík. 
 

Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia 
Národohospodárska fakulta reagovala na výzvu Agentúry MŠ VVaŠ  SR pre štrukturálne fondy EÚ 
(OPV-2010/4.2/03-SORO) a v roku 2011 vypracovala projekt ITMS č. 26140230005 s názvom 
Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia a podpora medzinárodného výskumu na NHF EU v Bratislave. 
Projekt bol schválený a jeho realizácia sa začne 1.2.2012 a predpokladaný termín ukončenia realizácie 
aktivít projektu je 31.1.2014. Cieľom projektu je zvyšovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania na 
doktorandskom stupni vzdelania prostredníctvom podpory spolupráce NHF a zahraničných expertov pri 
výučbe v doktorandských programoch, zapojenie sa do medzinárodného výskumu v oblasti 
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ekonomických vied, podporenie spoločného výskumu slovenských a medzinárodne uznávaných 
vedeckovýskumných pracovníkov. 
 

Formovanie znalostnej a kreatívnej ekonomiky 
Analýza dopadov svetovej finančnej krízy na proces formovania znalostnej ekonomiky; zdôvodnenie 
potreby a systematizácia poznatkov o novej európskej hospodárskej stratégii Európa 2020 nadväzujúcej 
na Lisabonskú stratégiu. Analýza vplyvov vedy, výskumu a vývoja na rozvoj súčasných ekonomík. 
Spracovanie najvýznamnejších poznatkov o úlohe znalostí pri formovaní znalostnej ekonomiky a 
udržiavaní sociálnej kohézie. Komparatívna analýza faktorov, ktoré ovplyvňujú formovanie znalostnej 
ekonomiky, vzdelávací systém a sociálnu kohéziu. Identifikácia základných problémov procesu 
budovania znalostnej ekonomiky a ich vplyvu na výkonnosť a konkurencieschopnosť, charakter trhu 
práce, sociálne  a regionálne disparity. Identifikácia možností a návrh riešení pre uplatňovanie nástrojov 
hospodárskej politiky z hľadiska ich vplyvu na formovanie znalostnej ekonomiky v podmienkach SR v 
pokrízovom období. Teoretické i praktické skúmanie problémov znalostnej ekonomiky z pohľadu jej 
regionálnej dimenzie. Kreatívna ekonomika – národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly. 
 

Globálna finančná a hospodárska kríza – implikácie pre SR 
Predikcia finančných kríz. Hodnotenie dopadov hospodárskej krízy, účinnosti proti krízových opatrení, 
obnova ekonomického rastu a stability. Identifikácia zmien v spotrebiteľskom správaní domácností 
v dôsledku súčasnej hospodárskej krízy, predikcia možného vývoja spotreby a kvality života. 
Rozpracovanie problémov tvorby jednotnej menovej a fiškálnej politiky, bankovníctva a finančných trhov 
v podmienkach finančnej krízy. Dopady finančnej krízy na trendy vývoja poisťovníctva. Dôsledky 
a dopady finančnej krízy na tvorbu poistných produktov, zmena marketingu. 

12.1.2. Obchodná  fakulta 

Identifikácia zamerania výskumných činností na OF EU v Bratislave v roku 2012 rešpektuje nasledujúce 
skutočnosti: 
- strategický cieľ Ekonomickej univerzity v Bratislave – byť výskumnou univerzitou, 
- strategický cieľ OF EU v Bratislave – stať sa centrom excelentného výskumu v oblasti obchodno-

vedných disciplín, 
- údaje obsiahnuté v SWOT analýze vedy a výskumu OF EU v Bratislave platnej k 31. 12. 2011, 
- odborné a personálne profily jednotlivých katedier, 
- aktuálnosť tém na úrovni EÚ viažucich sa k rozvoju a dokončeniu Európskeho výskumného priestoru 

podľa dokumentu Európa 2020 – rozvoj programov strategického výskumu zameraného na riešenie 
veľkých výziev (energetická bezpečnosť, doprava, zmena klímy, efektívne využívanie zdrojov, 
zdravotníctvo a starnutie obyvateľstva, ekologické výrobné postupy, správa pôdy), 

- finančné zabezpečenie jednotlivých grantových schém. 
 

 

Obsahové zameranie výskumu na OF EU v Bratislave v roku 2012 bude korešpondovať s výskumnými 
projektmi, ktorých riešenie pokračuje v roku 2012, avšak ďalšie projektové ambície tvorivých 
pracovníkov fakulty zamerané na perspektívu nasledujúcich 2 – 5 rokov, budú rešpektovať východiskový 
cieľ riadenia vedy a výskumu v EÚ „Inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast SR“. V rámci tohto cieľa 
bude potrebné zaoberať sa prioritnými výzvami výskumu, ktoré sú definované v rámci dokumentu 
Európa 2020: 

1. Ekologizácia výrobných postupov – prechod na nízko uhlíkovú ekonomiku. 
2. Uplatnenie technologických i netechnologických inovácií pri transfere poznatkov v oblasti 

obchodno-vedných disciplín. 
3. Prepojenosť Európy zabezpečená dopravnými systémami. 
4. Kvalita vôd – monitoring, využitie. 
5. Aktívne starnutie obyvateľstva. 
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12.1.3. Fakulta hospodárskej informatiky  

Priority fakulty v oblasti vedy, výskumu a doktorandského štúdia v roku 2012: 
 

- Prehlbovanie internacionalizácie vedy a výskumu v súčinnosti s celouniverzitnou snahou 
o výraznejšie začlenenie Ekonomickej univerzity v Bratislave do budovania Európskeho 
výskumného priestoru zvýšením participácie na riešení medzinárodných výskumných projektov 
a rozšírením dvojstrannej a mnohostrannej spolupráce vo výskume so zahraničnými univerzitami 
a ďalšími výskumnými pracoviskami. 

- Posilňovanie pozície FHI v ekonomickom výskume v SR so snahou zvýšiť  jej 
konkurencieschopnosť v súťaži o grantové prostriedky výskumných projektov v základnom 
a aplikovanom výskume. 

- Zvyšovanie efektívnosti doktorandského štúdia v akreditovaných študijných programoch tretieho 
stupňa štúdia a snaha o dosiahnutie jeho medzinárodnej porovnateľnosti s renomovanými 
ekonomickými fakultami v zahraničí. 

 
Obsahové zameranie výskumu fakulty na rok 2012 
 
- Participácia (od 1.1.2012) na riešení projektu 7. Rámcového programu Európskej únie „ LifeLong 

Learning, Innovation, Growth and Human capital Tracks in Europe - LLLIGHT in Europe“ 
(Celoživotné vzdelávanie, inovácia, rast a toky ľudského kapitálu v Európe) 
 
Projekt sa zameriava na tieto prioritné oblasti: 
○ aktívne využívanie celoživotného vzdelávania na posilnenie konkurencieschopnosti firiem, vplyv 

štátnej politiky na formovanie celoživotného vzdelávania, vplyv celoživotného vzdelávania na 
inovačný proces firiem, 

○ analýza súboru schopností a kompetencií, ktorými disponuje dospelá časť populácie Európskej 
únie, analýza mechanizmov učenia sa a získavania znalostí u dospelých, kauzálny vplyv 
schopností a kompetencií dospelej populácie na konkurenscieschopnosť a sociálnu inklúziu. 
 

Na riešenie týchto zámerov sa budú aplikovať metodické postupy zo štyroch rôznych akademických 
disciplín: makroekonometrického modelovania, dynamiky inovácií, vzdelávacích systémov 
a psychometrie. Doba riešenia je 45 mesiacov so začiatkom od 1.1.2012. 

12.1.4. Fakulta podnikového manažmentu  

V roku 2012 sa vedecko-výskumná činnosť FPM EU v Bratislave zameria hlavne: 
- na riešenie 19 projektov VEGA, z toho 6 projektov pokračujúcich a 13 projektov so začiatkom 

riešenia v roku 2012, 
- prípravu projektov so začiatkom riešenia v roku 2012, 
- na riešenie podaného projektu APVV, 
- na prioritnú oblasť výskumu, na ktorú sa bude fakulta orientovať v roku 2012: Možnosť účasti 

malých a stredných podnikov na zvyšovaní efektívnosti ekonomiky. 

12.1.5. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach  

Vedeckovýskumná činnosť na PHF EU bude nadväzovať na úlohy deklarované v „Dlhodobom zámere 
rozvoja Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity so sídlom v Košiciach vo funkčnom 
období 2011 – 2015 s výhľadom do roku 2019. 
 
Prioritne sa bude VVČ fakulty orientovať na zahraničné projekty, ako aj na pravidelné organizovanie 
vedeckých podujatí s medzinárodnou účasťou za účelom prezentácie a komparácie dosahovaných 
výsledkov výskumu. V rámci zefektívnenia publikačnej činnosti sa fakulta zameria na zlepšenie jej 
ukazovateľov v kategórii A. V snahe dosiahnuť kvalitu vzdelávania na 3. stupni štúdia bude fakulta 
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naďalej podporovať výskumné mobility doktorandov, moderné metódy štúdia ako aj kvalitu a kvantitu 
ich výstupov. Posilní sa význam priebežného hodnotenia publikačných výstupov všetkých pedagogických 
pracovníkov. Sústredí sa pozornosť na skvalitnenie publikačných výstupov doktorandov pod vedením ich 
školiteľov v prepojení na výstupy súvisiace s riešením realizovaných grantových projektov. 

12.1.6. Fakulta medzinárodných vzťahov  

Fakulta bude v roku 2012 pokračovať vo výskume z roku 2011, čo je dané hlavne tromi pokračujúcimi 
projektmi VEGA. Pôjde hlavne o analýzu vybraných štyroch slobôd pohybu v Európskej únii, 
prisťahovalectva a politicko-ekonomickej diverzifikácie Európy a medzikultúrnych vzťahov a sociálneho 
kapitálu. Pracovníci fakulty podali 9 projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2012. Okrem toho 
boli podané dva projekty KEGA. Nové projekty sú v procese schvaľovania. Bol schválený jeden 
zahraničný projekt v rámci Jean Monnet Programme. 
 
Nové úlohy nadväzujú na predchádzajúce projekty VEGA a sú v súlade s odborným profilom fakulty. Ide 
o projekty, ktoré sa zaoberajú otázkami diplomacie, globalizácie, multipolarity v medzinárodných 
vzťahoch a európskym medzinárodným právom súkromným. 

12.1.7. Fakulta aplikovaných jazykov  

V roku 2012 sa vedeckovýskumná činnosť Fakulty aplikovaných jazykov bude zameriavať na: 
 

- skúmanie teoretických aspektov lingvistiky, kulturológie a translatológie; 
- tvorbu učebníc a terminologických slovníkov pre zabezpečenie výučby nových predmetov 

z vlastných učebníc; 
- rozpracovávanie metód analýzy textu a metód testovania a overovania znalostí študentov. 

 

13. SWOT ANALÝZA VV Č NA EU V BRATISLAVE 

V súčasnosti jednotlivé fakulty EU v Bratislave hodnotia silné a slabé stránky svojej vedecko-výskumnej 
činnosti nasledovne: 

13.1. Národohospodárska fakulta (stav k 31.12.2011) 

SILNÉ STRÁNKY 
o disponibilný vedeckovýskumný potenciál zamestnancov, 
o zvýšenie počtu externých grantov, 
o účasť na medzinárodných projektoch v rámci 6. a 7. rámcového programu, 
o zapojenie zamestnancov fakulty do riešenia projektu Centra excelentnosti, 
o účasť zamestnancov fakulty na významných projektoch pre decíznu sféru, 
o zapájanie doktorandov do riešenia vedeckovýskumných projektov, 
o fakultný vedecký časopis „Nová ekonomika“, 
o vybavenie katedier modernou výpočtovou technikou, 
o osobné odborné kontakty učiteľov fakulty so zahraničnými partnermi s rovnakým odborným 

profilom, 
o využívanie elektronických databáz a aplikácia kvantitatívnych metód vo výskume, 
o zlepšujúce sa jazykové vybavenie učiteľov, 
o zabezpečenie výučby v cudzích jazykoch na doktorandskom štúdiu. 
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SLABÉ STRÁNKY 
o nedostatočné zapojenie do medzinárodných výskumných projektov, 
o nízky podiel publikácií a vedeckých prác publikovaných v zahraničí, 
o asymetrická rezultatívnosť jednotlivých zamestnancov v publikačnej činnosti, 
o nízky podiel publikácií s vysokým impakt faktorom, 
o nízka mobilita zamestnancov fakulty v rámci výskumných pobytov, 
o personálne poddimenzovanie referátu pre vedu, výskum a doktorandské štúdium, 
o chýbajúci výskumný softvér kompatibilný s medzinárodnými databázami, 
o problémy s financovaním výskumných aktivít, 
o nepružnosť systému verejného obstarávania, 
o atomizácia výskumu – veľký počet výskumných úloh. 

 

PRÍLEŽITOSTI 
o geografické postavenie EU v Bratislave (NHF EU) v rámci Európy, 
o historická a kultúrna príťažlivosť mesta, 
o prosperita z dobrej spolupráce s poprednými európskymi / svetovými univerzitami, 
o racionálne využitie mladých, kvalifikovaných zamestnancov, 
o pretrvávajúci záujem o (doktorandské) štúdium na NHF EU. 

 

OHROZENIA 
o nízka úroveň finančného ohodnotenia a postavenia učiteľa v akademickom prostredí, 
o odchod kvalifikovaných pracovníkov na súkromné vysoké školy z finančných dôvodov, 
o ministerstvo stanovuje finančné limity na počet študentov 3. stupňa, 
o negatívny vplyv starnutia zamestnancov na kvalifikačnú štruktúru zamestnancov fakulty z hľadiska 

potrieb zabezpečenia garantovania študijných programov podľa požiadaviek Akreditačnej komisie 
SR. 

13.2. Obchodná fakulta (stav k 31.12.2011) 

SILNÉ STRÁNKY 
o pravidelné pôsobenie v projektoch VEGA a KEGA, 
o silná tradícia výskumnej činnosti katedier a jednotlivcov, 
o poskytovanie individuálnych konzultácií a stanovísk tvorivých pracovníkov k verejným 

a podnikovým problematikám, 
o kooperácie s vybranou skupinou hospodárskych podnikov, 
o pravidelná publikačná činnosť z výsledkov výskumu, 
o silná základňa mladých vedcov s titulom PhD. 

 
SLABÉ STRÁNKY 
o nízky stupeň špecializácie výskumných pracovníkov vo vzťahu k potrebám hospodárskej praxe, 
o nízka popularita výskumných kapacít a expertov v odborných národných a medzinárodných 

kruhoch, 
o nízky stupeň interdisciplinárneho spojenia vo výskume zameraného na hospodársku prax, 
o nízka účasť v medzinárodnom výskume, 
o nízky počet článkov v karentovaných časopisoch a impaktovaných časopisoch vo vzťahu k počtu 

docentov a profesorov, 
o nízky počet príspevkov v zahraničných publikáciách na všetkých úrovniach – OA, docent, profesor, 
o nízka publikačná činnosť PhD. študentov, 
o nedostatočná koordinácia prípravy výskumných projektov na úrovni katedier a fakulty. 

 
PRÍLEŽITOSTI 
o  vybudovať systém koordinácie prípravy výskumných projektov na úrovni jednotlivých katedier 

ako aj celej fakulty s cieľom pravidelne predkladať projekty do výziev podľa nasledovnej priority: 
- 7. a 8. rámcový program EÚ, 
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-  bilaterálna spolupráca SR a skupiny 15 štátov v gescii APVV, 
-  multilaterálna spolupráca SR v 3 programoch v gescii APVV, 
- výskumné programy v cezhraničnej spolupráci v gescii MP SR, 
- požiadavky hospodárskej praxe ako témy pre výskumné úlohy s akcentom na rôznorodosť, 

o internacionalizácia doktorandského štúdia, 
o zavedenie systému ročného merania výkonnosti jednotlivých tvorivých pracovníkov vo výskumnej 

činnosti, 
o  vybudovať systém účinnej stimulácie výskumnej angažovanosti tvorivých pracovníkov 

a doktorandov. 
 
OHROZENIA 
o nesystémové a slabé prepojenie výskumu OF EU v Bratislave so širšou hospodárskou praxou, 
o absencia odbornej profilácie a ucelenej ponuky OF EU v Bratislave pre potreby zabezpečenia 

výskumných činností pre hospodársku prax a medzinárodný výskum, 
o nedostatočné vybudované medzinárodné partnerstvá pre zapojenie do medzinárodných grantov, 
o rastúci trend zapájania konkurenčných fakúlt do národného a medzinárodného výskumu, 
o nevybudovaný lobying na medzinárodné granty, 
o  pokračujúca poddimenzovanosť verejných i súkromných výdavkov do vedy a výskumu v SR, 
o  nedostatočne zabezpečený systém podporných služieb pre činnosti vedy a výskumu z úrovne EU 

v Bratislave. 

13.3. Fakulta hospodárskej informatiky (stav k 31.12.2011) 

SILNÉ STRÁNKY 
o dlhoročne úspešné podávanie projektov KEGA, VEGA, a tiež projektov v rámci grantových schém 

tretích strán (Slovenská sporiteľňa, Tatrabanka), 
o riešenie projektov APVV a v ostatnom období participácia aj na riešení projektu 7. rámcového 

programu, 
o organizovanie, resp. spoluorganizovanie vedeckých a odborných medzinárodných a domácich 

podujatí, z ktorých mnohé majú dlhoročnú tradíciu a významnou mierou prispievajú k rozvoju vedy 
na Slovensku v oblasti aktuárstva, operačného výskumu a ekonometrie, štatistiky, účtovníctva, 
audítorstva a informatiky, 

o aktívne členstvo pracovníkov fakulty v domácich, medzinárodných a zahraničných vedeckých 
spoločnostiach, radách, komisiách a výboroch konferencií, čo prispieva k inováciám vo vedeckej 
činnosti, 

o vydávanie vedeckého časopisu Ekonomika a informatika. 
 
SLABÉ STRÁNKY 
o atomizácia výskumných problémov, slabá koordinácia pri podávaní návrhov projektov, v dôsledku 

čoho sa v niektorých prípadoch riešia izolované témy, 
o nevyužívanie interdisciplinárneho prístupu k riešeniu vedeckých problémov, 
o nízka miera zverejňovania výsledkov výskumu vo vedeckých periodikách, najmä napojených na 

impact faktor, 
o nízka účasť niektorých vedeckovýskumných pracovníkov fakulty na zahraničných vedeckých 

konferenciách (okrem ČR), 
o nemotivujúce finančné ohodnotenie vedeckovýskumnej práce, 
o relatívne nízky počet študentov v dennej forme doktorandského štúdia, najmä z dôvodu 

nedostatočných finančných prostriedkov pridelených z MŠVVaŠ. 
 
PRÍLEŽITOSTI 
o v krátkom časovom horizonte možnosť vytvorenia partnerskej siete pracovísk so zahraničnými 

univerzitami, s ktorými majú katedry fakulty nadštandardné vzťahy, s cieľom podporiť základný aj 
aplikovaný výskum a vývoj, ako aj zatraktívniť výučbu, 
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o využitie vysokého potenciálu fakulty na participáciu alebo koordináciu pri riešení národných 
a medzinárodných grantových projektov, predovšetkým z Európskej únie. 

 
OHROZENIA 
o nedostatok finančných prostriedkov na vedeckú činnosť, 
o nedostatok štipendijných miest interných doktorandov, 
o obmedzené možnosti prijímania nových odborných asistentov. 

13.4. Fakulta podnikového manažmentu (stav k 31.12.2011) 

SILNÉ STRÁNKY 
o stabilizácia počtu pedagogických pracovníkov a postupné omladzovanie kolektívu, 
o integrácia úspešných absolventov doktorandského štúdia do pedagogických a vedecko-výskumých 

aktivít fakulty, 
o stabilizácia ponuky predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch, rozvíjanie existujúcich 

predmetov, 
o najvyššia možná a dostupná integrácia AIS do riadenia operatívnych činností fakulty, 
o organizovanie fakultných a katedrových vedeckých seminárov a konferencií za účelom prezentácie 

parciálnych výstupov výskumu, 
o realizácia doktorandského štúdia v externej forme, v cudzích jazykoch, 
o konsolidovaná a na prax orientovaná ponuka študijných programov 1. a 2. stupňa štúdia, 
o výborná vybavenosť povinných a povinne voliteľných predmetov literatúrou vlastnej proveniencie, 
o na ekonomické podmienky fakulty výborné zabezpečenie učební výpočtovou technikou. 

 

SLABÉ STRÁNKY 
o neuspokojivá kvalifikačná štruktúra hlavne funkčných miest docentov a profesorov, 
o neuspokojivá jazyková vybavenosť pedagogických pracovníkov a nedostatočné využívanie 

jazykovej kompetencie, 
o absencia významnejších zahraničných grantových projektov, podporených adekvátnou finančnou 

dotáciou, 
o obmedzené priestorové možnosti pre realizáciu pedagogického procesu systémom študent si vyberá 

pedagóga, 
o slabá spolupráca s hospodárskou praxou, absencia pravidelných odborných prednášok, 
o nedostatok finančných prostriedkov pre udržiavanie bezprostredných kontaktov so zahraničnými 

partnermi, 
o nízka účasť študentov na výučbe v cudzích jazykoch organizovanej fakultou – podmienené 

ekonomickými podmienkami, 
o nízky podiel záverečných prác (bakalárskych, inžinierskych a doktorandských) spracovávaných vo 

svetovom jazyku. 
 

PRÍLEŽITOSTI 
o legislatívny a odborný chaos vo vysokom školstve v SR – vysoká adaptabilita fakulty na tieto 

podmienky, 
o kontakty na absolventov doktorandského štúdia, umožňujúce aspoň čiastočnú kooperáciu medzi 

fakultou a hospodárskom praxou, 
o vďaka dlhoročnej tradícii pôsobenia v študijných odboroch Ekonomika a manažment podniku 

a Finančný manažment na všetkých stupňoch a formách štúdia, lepšia konkurenčná pozícia 
v porovnaní s relatívne mladými a začínajúcimi vysokými školami, 

o hľadať možnosti intenzívnejšej spolupráce s vysokými školami a univerzitami v SR a ČR (v 
súčasnosti prebieha neformálna a skrytá forma kooperácie). 

 
OHROZENIA 
o preťaženosť riešiteľov pedagogickou činnosťou roztrieštená organizovanosť MSP v rôznych 

asociáciách a združeniach, čo sťažuje jednotnú komunikáciu, 
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o komplikovanosť výskumu  zodpovedného podnikania v MSP v období krízy, 
o minimálne prostriedky pre motiváciu zainteresovanosti samotných MSP, 
o náročnosť realizácie hodnotenia zodpovedného podnikania v období krízy, 
o nedostatočné zdroje informácií pre kvalitnú makroanalýzu a vývoj metodiky, 
o nedostatočné prostriedky pre motiváciu zainteresovanosti samotných podnikov, 
o znižujúci sa objem pridelených finančných prostriedkov na dobu riešenia projektu. 

 

13.5. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach (stav k 31.12.2011) 

SILNÉ STRÁNKY 
o zvýšenie kvality obhajovaných dizertačných prác, 
o pravidelné organizovanie vedeckých podujatí (workshopy, vedecké konferencie) pre doktorandov 

za účelom skvalitnenia doktorandského štúdia, 

o spolupráca so spoločnosťou BIC Group s.r.o. Bratislava, ktorá má skúsenosti z riešenia viacerých 
rámcových projektov EÚ, 

o organizovanie fakultných medzinárodných konferencií a aktívna účasť učiteľov a doktorandov na 
vedeckých podujatiach s cieľom prezentácie výsledkov výskumu a nadväzovania pracovných 
kontaktov, 

o vysoká kvalita fakultných kôl ŠVOČ. 
 

SLABÉ STRÁNKY 
o malá participácia na riešení medzinárodných výskumných projektov, 
o nedostatočný záujem o podávanie projektov na výzvy RP, APVV a štrukturálnych fondov, 
o nedostatočný objem a nevyhovujúca štruktúra finančných prostriedkov vyčleňovaných v rámci MŠ 

SR, 
o absencia technických a dokumentačných pracovníkov vo vedecko-výskumnej činnosť, 
o vysoká zaťaženosť učiteľov pedagogickými povinnosťami, 
o nevyhovujúca kvalifikačná štruktúra učiteľov, 
o nízka miera spolupráce katedier PHF EU so sesterskými katedrami v rámci EU pri riešení 

výskumných úloh a publikovaní vedeckých štúdií, 
o slabá finančná zainteresovanosť na prípravu nových projektov, 
o nedostatočné odmeňovanie za výborné výsledky riešenia domácich projektov, 
o atomizácia výskumu, 
o nedostatočné prepojenie výskumu s praxou, 
o nerovnomerné zapojenie vysokoškolských učiteľov do výskumnej činnosti, 
o nízka miera zapojenia študentov do výskumnej činnosti, 
o priemerne nízka vedecká produktivita zamestnancov PHF EU v Bratislave, 
o nízka prezentácia výsledkov VVČ, 
o nedostatočné sústredenie publikačnej aktivity zamestnancov na publikácie s vysokým impakt 

faktorom. 
 
PRÍLEŽITOSTI 
o rast orientácie na medzinárodné projekty, 
o využívanie podporného programu EU na riešenie výskumných projektov mladými vedeckými 

pracovníkmi, 
o integrovanosť do medzinárodnej vedeckej komunity, 
o otvorenosť európskeho akademického priestoru, 
o záujem regiónu o rozvoj v oblasti výskumu, 
o možnosť vzniku pracovísk excelentnosti, 
o SR má ako prioritu vedu a výskum, 
o Dobré vzťahy PHF EU v Bratislave v regióne. 
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OHROZENIA 
o obmedzené možnosti publikovania článkov v domácom karentovanom časopise, ktorý je zameraný 

na makroekonomické problémy, 
o nedostatok finančných zdrojov na publikovanie v zahraničných karentovaných časopisoch, 
o nedostatočné opatrenia voči pretrvávajúcej pasivite viacerých učiteľov počas dlhoročného 

pôsobenia na fakulte (ide najmä o nezáujem zvyšovania kvalifikácie, vypracovania výskumných 
projektov, spracovania výsledkov výskumu a ich zverejnenia, aktívnej účasti na konferenciách 
a súvislosti týchto aktivít), 

o zanedbanie významu vzdelávacích aktivít zameraných na zlepšenie znalostí a zručností potrebných 
pre úspešné získanie a ukončenie projektov (školenia z oblasti projektového manažmentu 
a príslušnej softvérovej podpory, jazykové kurzy), 

o nízka jazyková zdatnosť učiteľov, 
o nedostatok lingvistov ochotných a schopných reagovať na aktuálne požiadavky výskumných tímov 

(je nevyhnutné vyčleniť samostatného pracovníka pre profesionálne preklady a opravu preložených 
odborných textov), 

o vysoká zaťaženosť učiteľov v pedagogickom procese a iných (administratívnych) úlohách, ktoré 
ovplyvňujú kvalitu a kvantitu vedeckovýskumnej činnosti, 

o nedostatočné rozpočtové zdroje, 
o zložitá a nestála legislatíva SR pre činnosť vysokých škôl, 
o prehlbovanie direktívneho riadenia vysokých škôl zo strany ministerstva školstva v čase, keď 

univerzity potrebujú väčšiu autonómiu pre dosiahnutie vysokej kvality vzdelávania. 
 

13.6. Fakulta medzinárodných vzťahov (stav k 31.12.2011) 

SILNÉ STRÁNKY 
o fakulta organizovala medzinárodnú doktorandskú konferenciu a medzinárodnú vedeckú 

konferenciu, ktoré organizuje každoročne a ktoré majú veľmi dobrú účasť zo zahraničia, 
o prezentácia výsledkov na národnej a medzinárodnej úrovni. V porovnaní s priemerom ostatných 

rokov sme dosiahli zvýšenie počtu monografií, článkov vo vedeckých časopisoch, ale aj zvýšený 
počet publikácií fakulty vcelku, 

o veľmi úspešné ukončovanie doktorandského štúdia, najmä interného, v štandardnej dobe, 
o výrazný priestor na prezentovanie výsledkov výskumu pre pracovníkov i doktorandov v dvoch 

recenzovaných vedeckých časopisoch, ktoré FMV vydáva, 
o zapájanie doktorandov do vedeckovýskumných projektov domácich, ale aj zahraničných projektov, 

rozširovanie ich kontaktov i v zahraničí, 
o zapájanie doktorandov do publikovania v zahraničných časopisoch a do účasti na zahraničných 

konferenciách, prezentácie v cudzom, najmä anglickom, jazyku, 
o zvyšovanie jazykovej zdatnosti, čo umožňuje zvyšovanie kontaktov v zahraničí, využívanie 

elektronických databáz atp. 
 
SLABÉ STRÁNKY 
o mobility zamerané na medzinárodné výskumné. FMV je málo zapojená do medzinárodných 

výskumných aktivít,  
o nízka  úroveň publikovania v karentovaných časopisoch doma alebo v zahraničí, 
o podávanie projektov na výzvy RP, OP a APVV, ktoré si vyžadujú vytvorenie väčších 

i medzinárodných tímov, 
o rozdiely v publikovaní výsledkov výskumu u jednotlivých pracovníkov, 
o nízky získaný objem finančných prostriedkov na výskum pri projektoch VEGA, ktoré tvoria 

najpočetnejšiu skupinu projektov fakulty a ktoré obmedzujú možnosť cestovania na konferencie. 
Pridelené prostriedky tvoria len zlomok požadovaných prostriedkov. 



64 
 

13.7. Fakulta aplikovaných jazykov (stav k 31.12.2011) 

SILNÉ STRÁNKY 
o káder skúsených tvorivých pracovníkov, ktorí majú v rámci Slovenska aj v zahraničí kredit 

odborníkov najmä v oblasti lingvistiky, lexikografickej činnosti, komunikácie pre profesnú sféru 
ako aj štandardizácie vyučovaní cudzích jazykov, 

o spolu s vytvorením a zavedením výučby nových predmetov nového študijného programu sa 
rozširuje priestor pre výskum z hľadiska tematických oblastí, súčasne podľa nášho názoru zmena 
a nové podmienky pôsobia stimulujúco, 

o zmenu teda považujeme za činiteľ, ktorá vytvára nové príležitosti najmä pre nových členov 
pracovísk FAJ. 

 

SLABÉ STRÁNKY 
o nedostatočný záujem mladých učiteľov (najmä cudzích jazykov) na Slovensku, ktorí spĺňajú 

predpísané požiadavky na prijatie na FAJ, pôsobiť na vysokej škole, 
o nemožnosť, resp. obmedzené možnosti zapojiť sa do riešenia projektov interných grantov 

vzhľadom na vekový limit 30 rokov, 
o absencia výstupov v karentovaných a impaktovaných časopisoch, 
o neúspech v získavaní domácich vedeckovýskumných grantov, 
o opakované zmeny organizačnej štruktúry fakultu, čo sa konkrétne prejavilo v komplikovanom 

vyhodnocovaní výsledkov podľa katedier. 
 

14. PLÁN IMPLEMENTÁCIE VÝSKUMNÝCH ČINNOSTÍ NA EU 
V BRATISLAVE PRE ROK 2012 

14.1. Národohospodárska fakulta 

Plán hlavných úloh na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave v oblasti vedy, výskumu 
a doktorandského štúdia v roku 2012 sa bude realizovať nasledovnými opatreniami: 

o Pripravi ť a implementovať komplexný systém hodnotenia kvality výskumu pracovníkov NHF 
EU v Bratislave. Hodnotenie kvality výskumnej činnosti tvorivých pracovníkov NHF EU 
v Bratislave a jednotlivých pracovísk za rok 2011 v rámci predkladaných hodnotiacich správ 
a prehľadov. 

o Pripraviť a implementovať programy ďalšieho vzdelávania vysokoškolských učiteľov 
a výskumných zamestnancov NHF EU v Bratislave zamerané na zvyšovanie ich výskumných 
zručností. Organizácia vybraných vzdelávacích aktivít zameraných na rozvoj kľúčových a ďalších 
výskumných zručností tvorivých pracovníkov fakulty. 

o Zvýšiť zapojenie pracovníkov NHF EU v Bratislave do riešenia medzinárodných výskumných 
projektov a výskumných sietí. Informovanie tvorivých pracovníkov fakulty o aktuálnych výzvach 
na riešenie medzinárodných výskumných projektov včítane  mobilných výskumných schém 
a výskumných sietí prostredníctvom viackanálovej komunikácie. Pokračovať v úspešnom riešení 
všetkých realizovaných vedeckých projektov APVV, VEGA, KEGA a osobitne projektu Centrum 
excelentnosti „Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie 
civilizačných výziev v 21. storočí (ITMS 26240120032)“. 

o Prehodnotiť kritériá habilita čných konaní a vymenúvacích konaní za profesorov na NHF 
Ekonomickej univerzite v Bratislave s cieľom ich primeraného zosúladenia s kritériami  
používanými na zahraničných univerzitách  obdobného charakteru. 

o Zvyšovať úroveň programov doktorandského štúdia. Implementácia aktuálnej výzvy na 
prideľovanie prostriedkov pre doktorandov z Fondu podpory zahraničných mobilít doktorandov. 
Spolupráca pri organizovaní medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov EDAMBA. Podpora výskumnej činnosti doktorandov prostredníctvom 
inštitucionálnej grantovej schémy projektov mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov 
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v dennej forme štúdia. Informovanie študentov doktorandského štúdia o študijných a stážových 
pobytoch domácich a zahraničných konferenciách a seminároch a podobne. Implementácia projektu 
(projekt ITMS č. 26140230005) s názvom Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia a podpora 
medzinárodného výskumu na NHF EU v Bratislave (OPV-2010/4.2/03-SORO). Realizácia projektu 
sa začne 1.2.2012 a predpokladaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu je 31.1.2014. 
Cieľom projektu je zvyšovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania na doktorandskom stupni 
vzdelania prostredníctvom podpory spolupráce NHF a zahraničných expertov pri výučbe 
v doktorandských programoch, zapojenie sa do medzinárodného výskumu v oblasti ekonomických 
vied, podporenie spoločného výskumu slovenských a medzinárodne uznávaných 
vedeckovýskumných pracovníkov. 

o Podporiť atmosféru inovatívnosti, tvorivosti a nápadov na NHF EU v Bratislave. Koordinácia 
aktivít pri príležitosti „Týždňa vedy a techniky na Slovensku“. Koordinácia zapojenia NHF EU 
v Bratislave do medzinárodného podujatia „Noc výskumníkov“. Príprava ocenenia najlepších 
publikačných výstupov tvorivých pracovníkov NHF EU v Bratislave. Propagácia najlepších 
vedeckých výstupov tvorivých pracovníkov fakulty formou multikanálovej komunikácie. 

o Návrh opatrení na zlepšenie výsledkov hodnotenia agentúrou ARRA. Individuálna úloha 
profesorom, docentom a odborným asistentom s titulom PhD. zameraná na zvýšenie počtu článkov 
v karentovaných časopisoch. Povinne každý profesor 1 zahraničný karentovaný článok za rok, 
každý docent 1 zahraničný alebo domáci karentovaný článok za 2 roky, každý odborný asistent 
PhD. 1 domáci alebo zahraničný karentovaný článok za 3 roky. Udržiavať reláciu medzi 
absolventmi doktorandského štúdia a prijatými študentmi doktorandského štúdia do 1. ročníka. Ak 
sa prijme viac študentov do 1. ročníka ako je počet absolventov ukazovateľ klesá. Počet 
novoprijatých doktorandov sa musí rovnať počtu ukončených doktorandov v uvedenom roku, 
pripadne pre vylepšenie tohto ukazovateľa sa musí prijímať menej doktorandov ako je počet 
ukončených doktorandov. Zabezpečiť kvalifikačný rast učiteľov, prehodnotiť kritériá na habilitačné 
a inauguračné konania, zvýšiť efektivitu doktorandského štúdia, aby každý profesor a docent 
ukončil 2 doktorandov za 3 roky. Každá katedra musí minimálne za rok predložiť 2 projekty 
VEGA, 2 projekty KEGA, každá katedra musí minimálne za rok predložiť 1 projekt APVV, každá 
katedra musí minimálne za rok predložiť 5 žiadostí o grant zo zahraničných grantových schém. 

14.2. Obchodná fakulta 

Prioritné výskumné schémy 
Výskumná činnosť na OF EU v Bratislave bude v roku 2012 prioritne orientovaná na úspešné pôsobenie 
v prípravných i realizačných fázach projektov 7. a 8. rámcového programu, APVV projektov, projektov 
aplikovaného výskumu, projektov VEGA a KEGA a projektov bilaterálnej zahraničnej kooperácie.  
 

Medzinárodná spolupráca 
V roku 2012 sa medzinárodná spolupráca OF EU v Bratislave bude realizovať predovšetkým 
s nasledujúcimi partnermi:  

- Technische Universität Wien  
- Inits - Univeristäres Gründerservice Wien, GmbH 
- Wirschaftsuniversität Wien 
- University of Technology in Koszalin 
- Academy of Tourism and Hotel Management in Warsaw 
- Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 
- Universidad Complutense de Madrid/Euro-Mediterranean University Institute – Malta Campus 
- Geneva School of Business Administration, University of Applied Sciences 

 
Plánované výstupy VVČ 
V rámci riadenia i realizácie výskumu na fakulte je potrebné sa sústrediť na systematické prezentovanie 
výsledkov vedecko-výskumnej činnosti v kategóriách publikácií vyššieho ocenenia na národnej aj 
medzinárodnej úrovni. Táto potreba vyplýva jednak z osobno-profesijných ambícií výskumníkov, avšak 
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je rozhodujúca pre konkurencieschopné uplatnenie sa OF EU v Bratislave na trhu „univerzitného 
výskumu“ v Európe. Prioritné sú preto nasledujúce publikačné výstupy: 

- kategórie AAA – Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách , AAB – Vedecké 
monografie vydané v domácich vydavateľstvách, 

- kategórie ADC – Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch, ADD – Vedecké 
práce v domácich karentovaných časopisoch, 

- kategórie ADE – Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch, ADF – Vedecké 
práce v domácich nekarentovaných časopisoch. 
 
 

Spolupráca s praxou v oblasti VVČ (aplikovaný výskum) 
V roku 2012 predpokladajú jednotlivé katedry OF EU v Bratislave spoluprácu so subjektmi hospodárskej 
praxe v rámci mobilizácie aktivít aplikovaného výskumu: 

 
Rozvojové priority 
Zmysluplný rozvoj a posilnenie výskumu a vývoja na OF EU v Bratislave sú podmienené aplikáciou 
nasledujúcich opatrení: 

- tvorba a implementácia dlhodobej koncepcie rozvoja vedy a výskumu na fakulte, 
- postupný presun ťažiska výskumu fakulty do významných národných a medzinárodných 

výskumných tímov a programov – APVV, 7. a 8. rámcový program, 
- priame zapojenie doktorandov do prípravy a riešenia národných a medzinárodných výskumných 

projektov, 
- kvantitatívne posilnenie výstupov všetkých tvorivých pracovníkov a doktorandov predovšetkým 

v kategóriách publikácií vyššieho ocenenia na národnej aj medzinárodnej úrovni, 
- zvýšenie efektívnosti doktorandského štúdia v zmysle eliminácie počtu študentov študujúcich 

v nadštandardnej dĺžke štúdia, 
- stimulácia doktorandov k zahraničným mobilitám a k prezentácii výsledkov vedecko-výskumnej 

činnosti v zahraničí, 
- budovanie kooperácie s praxou s cieľom zabezpečiť účasť fakulty na aplikovanom výskume, 
- postupné zvyšovanie  prestíže vlastných vydávaných vedeckých periodík a zborníkov na 

prezentáciu výsledkov vedecko-výskumnej činnosti vlastných aj externých tvorivých pracovníkov, 
vrátane doktorandov, 

- implementácia systému prípravy a zapojenia všetkých študentov fakulty do výskumných aktivít 
cez nový štatút ŠVOČ. 

 

Aktivity na podporu výskumnej činnosti 
Aktivity na podporu výskumnej činnosti sa budú na OF EU v Bratislave realizovať predovšetkým 
prostredníctvom dialógu Vedenia fakulty OF EU v Bratislave, zamestnancov a doktorandov na 
nasledujúcich fórach:  

- pracovné stretnutia Vedenia OF EU v Bratislave s doktorandmi, 
- pracovné stretnutia Vedenia OF EU v Bratislave s tvorivými pracovníkmi fakulty, 
- konferencie a workshopy realizované za účasti zástupcov z praxe. 

 
Opatrenia na odstránenie slabých stránok v oblasti vedecko-výskumnej činnosti na Obchodnej 
fakulte EU v Bratislave: 
 
o vyhotoviť analýzu projektovej angažovanosti a publikačnej výkonnosti jednotlivých zamestnancov 

za posledných 5 rokov, na základe ktorej sa identifikuje kvantita a kvalita – plán požadovaných 
výkonov na nasledujúce obdobie,  

o zaviesť systém ročného merania výkonnosti jednotlivých tvorivých pracovníkov vo výskumnej 
činnosti,  

o organizovať pravidelné stretnutia vedenia fakulty s doktorandmi s nasledovnými cieľmi: poskytnúť 
doktorandom komplexné informácie o možnostiach využitia štúdia pre ich profesijný rast, iniciovať 
projektovú angažovanosť doktorandov a posilniť ich spolupatričnosť na riešení úloh fakulty, 
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o zorganizovať informačné dni pre tvorivých pracovníkov fakulty zamerané na ich možné pôsobenie 
v medzinárodných projektoch, 

o vytvoriť koncepciu vzniku koordinačného pracovníka pre VVČ a pre transfer výsledkov výskumu 
na úrovni OF EU v Bratislave, 

o sprístupniť zamestnancom informácie o možnostiach publikovať vo WOK (Web of Knowledge) 
prostredníctvom školenia/workshopu, 

o vytvoriť a zaviesť do praxe princípy efektívneho citovania medzi autormi OF, 
o iniciovať identifikáciu všetkých zamestnancov v „Researcher ID“, 
o iniciovať vydanie publikácie OF v rámci Web of Knowledge, 
o iniciovať zmeny v Zásadách o doktorandskom štúdiu, ktoré by podnietili motiváciu doktorandov 

a školiteľov publikovať v zahraničných časopisoch vlastné vedecké výsledky, 
o iniciovať zmeny v Zásadách o doktorandskom štúdiu, ktoré by podnietili internacionálny rozmer 

doktorandského štúdia na OF,  
o uskutočniť analýzu úspešnosti školiteľov, na základe ktorej sa stanoví udržateľný rozvoj 

doktorandského štúdia na OF,  
o prijať motivačné nástroje pre doktorandov na ukončenie doktorandského štúdia v štandardnej dĺžke. 

14.3. Fakulta hospodárskej informatiky 

Prioritné výskumné schémy 
 
Prioritou v oblasti výskumu v roku 2012 na FHI bude riešenie nasledujúcich projektov: 

- 7. Rámcový program Európskej únie LifeLong Learning, Innovation, Growth and Human capital 
Tracks in Europe - LLLIGHT in Europe (Celoživotné vzdelávanie, inovácia, rast a toky ľudského 
kapitálu v Európe) – participácia FHI, 

- APVV Technologický rozvoj a vyhodnotenie meraní s podporou štatistickej analýzy, 
- pokračujúcich VEGA (3) a KEGA (1), 
- nových podaných projektov VEGA (2) a KEGA (3) v prípade, že budú finančne podporené, 
- projekty mladých pracovníkov (4) v prípade, že budú finančne podporené. 

 
Medzinárodná spolupráca 
Jednotlivé katedry FHI budú naďalej spolupracovať s partnerskými zahraničnými univerzitami v rôznych 
oblastiach. V spolupráci s nimi budú organizovať medzinárodné vedecké konferencie a medzinárodné 
vedecké semináre, zúčastnia sa výmenných prednáškových pobytov. Medzinárodná spolupráca bude 
orientovaná aj na participantov projektu 7. Rámcového projektu v súlade s harmonogramom mobilít 
a aktivít katedry štatistiky. 
 
K hlavným partnerom medzinárodnej spolupráce FHI patria: 

- Zeppelin University GmbH, Friedrichshafen, Germany, 
- The University of Nottingham, Nottingham, United Kingdom, 
- Aarhus Universitet, Aarhus C, Denmark, 
- IFO Institut fuer Wirtschaftsvorschung E. V., Muenchen, Germany, 
- Wageningen Universiteit, Wageningen, Netherlands, 
- Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg, Heidelberg, Germany, 
- China Center for Human Capital and Labour Market Research, Beijing, China  
- Innovation and Growth Academy BV, Rotterdam, Netherlands,  
- Cracow University of Economics, Cracow, Poland, 
- Lviv Academy of Commerce, Lviv, Ukraine, 
- Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine, 
- Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv, Ukraine, 
- Donetsk National University, Donetsk, Ukraine, 
- Odessa State Economic University, Odessa, Ukraine, 
- Belehradská univerzita, Srbsko, 
- VŠE v Prahe, 
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- Kazanská Federálna Univerzita, 
- Štátna technická univerzita Ukrajiny, Kijev, 
- Ruská ekonomická univerzita im. Plechanova, Moskva, 
- Moskovská štátna univerzita potravinového priemyslu, Moskva. 

 
Plánované výstupy vedeckovýskumnej činnosti 
 
V spolupráci s Belehradskou univerzitou plánujeme publikovať monografiu v anglickom jazyku; 
predpokladáme publikovanie článkov a príspevkov vo vedeckých a odborných publikáciách 
registrovaných v celosvetových databázach (WoK, WoS). Výstupy z vedeckovýskumnej činnosti budú 
prezentované formou príspevkov v zborníkoch z vedeckých konferencií doma i v zahraničí. Medzi 
ťažiskové výstupy budú patriť aj dizertačné práce interných a externých doktorandov, diplomové práce 
a práce ŠVOČ. 
K plánovaným výstupom VVČ budú patriť tiež vysokoškolské učebnice a učebné texty predovšetkým 
z tých predmetov, kde doteraz vysokoškolská učebnica neexistovala, či vznikla potreba jej zásadnej 
inovácie. Vzhľadom na analýzu publikačnej činnosti a splnenia kvalifikačných predpokladov sa očakáva 
vytvorenie platformy pre publikovanie výstupov monotematického charakteru. 
 
Spolupráca s praxou v oblasti VVČ (aplikovaný výskum) 
Aplikovaný výskum sa bude realizovať najmä výstupmi z projektu 7. rámcového programu vo forme 
štúdií vyplývajúcich z prieskumov v podnikoch a inštitúciách vo vybraných krajinách/regiónoch 
a návrhov štatistických modelov.  
FHI bude naďalej spolupracovať s inštitúciami decíznej sféry, pre ktoré rieši konkrétne úlohy z oblasti 
využitia modelových prístupov pri riadení ekonomických procesov. V roku 2012 sa bude pokračovať 
v spolupráci so ZSE, a. s., VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s. a Ekonomickým ústavom SAV. Taktiež 
bol podaný projekt APVV v spolupráci s mestom Považská Bystrica, kde predpokladáme ďalšiu 
realizáciu aplikovaného výskumu. 
Prostredníctvom konzultácií a prednáškových cyklov fakulta už dlhodobo spolupracuje so SSA a 
s poisťovacími inštitúciami pri aktualizovaní smerníc, zavádzaní nových noriem ako i zosúlaďovanie 
požiadaviek poistnej praxe s rozsahom a obsahom výučby na študijnom programe Aktuárstvo. 
 
Rozvojové priority 
V rámci rozvojových priorít sa zameriame na riešenie reálnych problémov vyplývajúcich zo 
spoločenských požiadaviek SR a partnerov z praxe, ktoré by mali viesť k popularizácií využívania 
exaktných metód tak na úrovni celoštátnej, ako aj pri riešení praktických problémov partnerov 
z hospodárskej praxe. Budeme sa orientovať na využívanie najmodernejších prístupov v oblasti 
makroekonomických a mikroekonomických analýz, ekonometrického modelovania a metód operačného 
výskumu. 
Ďalšou z rozvojových aktivít FHI je zavádzanie softvérových systémov v pedagogickej činnosti. V roku 
2012 bude zrealizovaná akreditácia všetkých stupňov štúdia. Prioritná pre Katedru matematiky je 
akreditácia študijného programu Aktuárstvo pre druhý stupeň štúdia, kde sa musia pripraviť nové 
podklady v súlade s požiadavkami SSA a akreditácia študijného programu Kvantitatívne metódy 
v ekonómii pre tretí stupeň štúdia. 
 
Aktivity na podporu výskumnej činnosti 
Na FHI budeme naďalej sledovať celospoločenské výzvy na riešenie inštitucionálnych rozvojových 
a medzinárodných projektov, budeme sa zúčastňovať na významných medzinárodných konferenciách, 
podávať projekty v rámci rozvojových programov, APVV, VEGA, KEGA, podporovať mladých 
výskumníkov pri podávaní vedeckých projektov.  
Aktivitami na podporu VVČ v roku 2012 bude aj organizovanie spoločných seminárov a stretnutí v rámci 
riešenia projektov, medzinárodných vedeckých podujatí a orientácia publikačnej činnosti na vedecké 
časopisy s impact faktorom. 
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Plán na odstraňovanie slabých stránok v oblasti vedeckovýskumnej činnosti na fakulte v roku 2012 
(hlavné úlohy) 
 
o Pripraviť a implementovať komplexný systém hodnotenia kvality výskumu pracovníkov FHI EU 

v Bratislave, ktorý bude transparentne prepojený s hodnotením ich ďalších pracovných aktivít, 
a vytvoriť tak predpoklady na využitie vhodných motivačných mechanizmov pracovníkov, a tiež 
na hodnotenie FHI EU v Bratislave ako celku. 

o Podieľať sa na príprave a implementácii programov ďalšieho vzdelávania vysokoškolských 
učiteľov a výskumných zamestnancov FHI EU v Bratislave zameraných na zvyšovanie ich 
výskumných zručností, čím sa vytvoria predpoklady pre zvládnutie štandardných metód 
ekonomického výskumu. 

o Zvýšiť zapojenie pracovníkov FHI EU v Bratislave do riešenia medzinárodných výskumných 
projektov a výskumných sietí. Vypracovať vedecký profil FHI EU v Bratislave na základe profilu 
jej jednotlivých katedier a výstupov vedeckovýskumnej činnosti, ktorý bude slúžiť na prezentáciu 
FHI EU v Bratislave ako vedeckovýskumného pracoviska pri získavaní účasti na riešení 
medzinárodných výskumných projektov a zapojenie sa do medzinárodných výskumných sietí. 

o Zvyšovať úroveň doktorandského štúdia ako súčasti prípravy vedeckých a pedagogických 
pracovníkov a neustále aktualizovať a harmonizovať obsah študijných programov doktorandského 
štúdia s porovnateľnými študijnými programami v zahraničí. Osobitný dôraz klásť na osvojenie si 
znalostí a zručností zameraných na metodiku výskumnej práce zapájaním sa doktorandov do 
riešenia vedeckovýskumných projektov. V rámci doktorandského štúdia podporovať mobility 
študentov vo vzťahu k univerzitným aj iným partnerským inštitúciám; podporovať výskumnú 
činnosť doktorandov prostredníctvom inštitucionálnej grantovaj schémy projektov mladých 
vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia; podporovať mobility doktorandov vo 
vzťahu k univerzitným a iným partnerským inštitúciám; vyzývať doktorandov, aby využívali 
prostriedky z Fondu podpory zahraničných mobilít doktorandov, zúčastňovali sa konferencií 
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov doma i v zahraničí; analyzovať dôvody 
predčasného ukončenia doktorandského štúdia. 

o Dobudovať webové prostredie oddelenia vedy, doktorandského štúdia a medzinárodných vzťahov 
FHI EU v Bratislave ako informačný zdroj a platformu pre komunikáciu o vede a výskume na 
FHI EU v Bratislave.  

o Posilniť prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti v printovej podobe (vedecké 
časopisy, zborníky, karentované a impaktované časopisy doma a v zahraničí) a elektronickej 
forme. Organizovať vedecké podujatia v gestorstve fakulty, vedecké a odborné semináre 
v gestorstve katedier FHI EU v Bratislave. 

o Zaviesť opatrenia na zlepšenie výsledkov hodnotených agentúrou ARRA, predovšetkým 
publikovaním v časopisoch evidovaných vo WoK. 

 

14.4. Fakulta podnikového manažmentu 

Prioritné výskumné schémy 
o oblasti zodpovedného podnikania MSP, definovania štandardov CSR, podnikovej diagnostiky, 

marketingového prostredia a hospodárskej súťaže, 
o skúmanie správania sa a konania podnikov v kríze, štúdium podnikateľských modelov 

v dynamických podnikateľských prostrediach zasiahnutých krízou, analýza a syntéza kompetencií 
manažérov, ktoré im umožnia prejaviť vodcovské kvality a správne a efektívne rozhodovať a konať 
v zložitých, kritických a nepredvídateľných situáciách, 

o identifikácia a analýza nových trendov v medzinárodnom zdanení a ich vplyvu na zdanenie 
podnikateľskej sféry, 

o optimalizácia finančného riadenia podnikov pôsobiacich v SR v kontexte súčasných globálnych 
podmienok, 

o hľadanie a rozpracovanie nových prístupov k ohodnocovaniu podnikov v podmienkach súčasných 
globálnych procesov, 



70 
 

o rozvojové procesy a podnikanie vo výrobe, manažment kvality, logistiku podniku, inovačné procesy 
vo výrobe ako súčasť znalostného manažmentu, environmentálne aspekty rozvoja podnikov v SR, 

o vývoj a implementácia projektových a analytických metodológií, techník a nástrojov na 
zabezpečenie komplexného vývoja IS/IT. 

 
 

Medzinárodná spolupráca 
Pokračovanie spolupráce s doterajšími partnermi a  podľa charakteru riešených projektov nadviazať nové 
zahraničné kontakty. 

 

Plánované výstupy VVČ 
o stanovenie existujúceho stavu firemného dobrovoľníctva, prostredníctvom analýzy determinantov 

existujúceho stavu a stanovenie adekvátneho cieľového modelového správania existujúceho stavu 
firemného dobrovoľníctva, 

o identifikácia determinujúcich svetových kríz 20. storočia  s relevantným vplyvom na súčasnú 
podnikovú ekonomiku so zameraním na kategorizáciu dominantných príčin, dôsledkov a 
synergických efektov krízových cyklov, 

o identifikácia zásadných zmien v podnikateľskom prostredí 21. storočia, o ktorých možno s vysokou 
pravdepodobnosťou predpokladať dopad na marketingové aktivity firiem prostredníctvom vedeckej 
analýzy poznatkov o zmenách v podnikateľskom prostredí 21. storočia, 

o regulácia monopolov na nadnárodných trhoch dominantných subjektov sieťových odvetví s 
vysokým stupňom koncentrácie a v prostredí produktovej a cenovej diferenciácie, 

o konkurencieschopnosť subjektov (podnikov, krajín, zoskupení) v globálnom systéme a s dôrazom 
na ochranu hospodárskej súťaže, 

o intelektuálna kapacita vybraných subjektov v podmienkach súčasnej znalostnej ekonomiky, 
o oblasť zodpovedného podnikania MSP, definovania štandardov CSR, podnikovej diagnostiky, 

marketingového prostredia, hospodárskej súťaže, duševného vlastníctva, monopolov, znalostnú 
ekonomiku, 

o škály nástrojov a techník uplatňovaných v krízových podmienkach, ku ktorým patria kľúčové 
oblasti sekvenčných funkcií podnikového manažmentu ako sú modifikácia stratégie a manažment 
zmien, krízové financovanie, uplatňovanie a vytváranie štíhlych organizačných štruktúr, úsporné 
riadenie ľudských zdrojov a ďalšie, 

o identifikácia a experimentálne skúmanie determinantov finančného rozhodovania o dlhodobých 
investíciách v podmienkach ekonomických kríz, 

o skúmanie nových trendov a ich ďalšie teoretické rozpracovanie s akcentom na interakcie 
rozpočtovo-kapitálových a finančných rozhodnutí a ich vplyv na trhovú hodnotu podniku, 

o identifikácia nových trendov vo finančnom riadení, kvantifikovať a implementovať moderné 
metódy vo finančnom manažmente a finančnom rozhodovaní podnikov akcentujúce rast 
konkurencieschopnosti a trhovej hodnoty v znalostne orientovanej ekonomike, 

o skúmanie problematiky merania výkonnosti a ohodnotenia podniku v SR a EÚ a perspektívy jej 
ďalšieho rozvoja 

o formulovanie a špecifikácia základných východísk a trendov vývoja svetovej ekonomiky, ich 
dopadov na finančné riadenie podnikateľských subjektov v SR a diagnostikovanie následných 
zmien v správaní sa rozhodujúcich subjektov trhu, 

o formulácia zásadných predpokladov a podmienok skúmaných oblastí (procesného manažmentu vo 
výrobe a logistike, systéme riadenia kvality, inovačného a technologického rozvoja, tvorby 
a ochrany životného prostredia) v stratégii rozvoja podnikov. 

o výskum organizačných, ekonomických, legislatívnych, technických aspektov implementácie 
a prevádzky IS/IT, ako aj outsourcingu v oblasti IS/IT, 

o riešenie problémov a princípov systémovej integrácie. 
 
 

Spolupráca s praxou v oblasti VVČ 
Spolupráca sa bude ďalej rozvíjať na základe podpísaných zmlúv o spolupráci medzi ekonomickou 
univerzitou a vybranými organizáciami a nadviazanie spolupráce s vybranými malými a strednými 
podnikmi podľa charakteru projektu.  
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Rozvojové priority 
o zmeny v podnikateľskom prostredí a implementácia manažmentu rizika v malých a stredných  

podnikoch (MSP), 
o využitie moderných manažérskych metód a techník pri zvyšovaní efektívnosti fungovania MSP 

a ich podpora manažérskymi kompetenciami, 
o interdisciplinárny prístup k zvyšovaniu výkonnosti MSP prostredníctvom metód a nástrojov 

finančného manažmentu, 
o inovačné a technologické procesy vs. tvorba a ochrana životného prostredia, 
o informačná podpora zvyšovania výkonnosti procesov v MSP. 

 

Opatrenia na odstránenie slabých stránok v oblasti vedecko-výskumnej činnosti na Fakulte 
podnikového manažmentu EU v Bratislave: 
o pravidelné usporiadanie medzinárodnej fakultnej vedeckej konferencie a katedrových vedeckých 

konferencií a seminárov, 
o podpora účasti na prezentácii výskumných výsledkov v zahraničí, 
o vydávanie fakultného vedeckého časopisu Ekonomika a manažment, 
o participácia na vedecko-výskumných podujatiach organizovaných Ekonomickou univerzitou 

v Bratislave, 
o príprava anotácií obsahu karentovaných a impaktovaných periodík z pohľadu vedecko-výskumného 

zamerania FPM EU v Bratislave, 
o príprava plánu zlepšenia kvalifikačnej štruktúry hlavne funkčných miest docentov a profesorov, 
o vytvorenie hybridných riešiteľských kolektívov podľa aktuálnych výziev 
o zlepšenie spolupráce s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania 
o zvýšiť počet žiadostí o medzinárodné projekty, projekty APVV ako aj projekty VEGA a KEGA 
o spracovanie anotácie obsahu karentovaných a impaktovaných periodík z pohľadu 

vedeckovýskumného zamerania FPM EU. 

14.5. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach 

Prioritné výskumné schémy 
Prioritou č. 1 sa stáva rozvoj aktivít s cieľom získať 7. rámcový projekt a následne ho čo najlepšie 
realizovať. Ďalšie aktivity sa budú sústreďovať na riešenie aktuálnych problémov podnikovohospodárskej 
praxe v rámci projektov VEGA, KEGA, APVV, projektov mladých vedeckých pracovníkov a iných 
aktuálne vyhlásených výziev za účelom zvýšenia ich úspešnosti pri získavaní pridelených finančných 
prostriedkov 
 

Medzinárodná spolupráca 
o posilňovať vedecko-výskumné aktivity v spolupráci so zahraničnými pracoviskami za účelom 

vytvárania medzinárodných vedecko-výskumných tímov s ambíciou publikovania výstupov 
v renomovaných zahraničných indexovaných periodikách, 

o posilňovať akceptáciu  pracovníkov PHF v zahraničí napr. formou zvyšovania počtu pozvaných 
vyžiadaných prednášok, účasti v medzinárodných vedeckých, resp. organizačných výborov v rámci 
usporiadaných vedeckých konferencií, 

o rozširovať potenciál výmenných pobytov pedagogických pracovníkov v rámci programov 
ERASMUS, 

o vynaložiť úsilie v snahe o získanie významných prednášateľov zo zahraničia na zabezpečenie 
výučby pre poslucháčov PHF, 

o zlepšiť propagáciu PHF EU vo vzťahu k zahraničiu, 
o vytvárať mikropartnerstvá s univerzitami, resp. fakultami podobného zamerania v okolitých štátoch, 

ale aj v širšom európskom priestore za účelom vzájomného transferu poznatkov a podpory 
vedeckovýskumnej oblasti, 

o podporiť učiteľské mobility (pasívne aj aktívne) a intenzívnejšie implementovať poznatky zo 
zahraničných pobytov. 
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Plánované výstupy VVČ 
o články do karentovaných časopisov v počte profesor za rok 1 článok, docent za 2 roky 1 článok 

a PhD. za 3 roky 1 článok, 
o podanie: 12 projektov VEGA, 12 projektov KEGA, 1 projekt APVV a 5 žiadostí o grant zo 

zahraničných grantových schém. 
 

Spolupráca s praxou v oblasti VVČ (aplikovaný výskum) 
o naďalej rozvíjať spoluprácu s ENEL Vojany, 
o vytvárať pozitívny imidž PHF EU v jej internom a externom prostredí, 
o zefektívniť komunikáciu s vonkajšou verejnosťou s partnermi z hospodárskej a spoločenskej praxe 

za účelom prezentácie výsledkov vedeckovýskumnej činnosti, 
o v súvislosti s posilňovaním významu viac zdrojového financovia, hľadať alternatívne zdroje 

financovania prostredníctvom realizácie projektov na objednávku subjektov spoločenskej 
a hospodárskej praxe a z toho financovať rozvojové aktivity fakulty, 

o hľadať alternatívne zdroje financovania prostredníctvom realizácie projektov na objednávku 
subjektov spoločenskej a hospodárskej praxe a vytvoriť centrum projektov spoločenskej 
a hospodárskej praxe. 

 

Rozvojové priority 
o zabezpečiť rozvinutie podnikateľskej činnosti a  aktivít zameraných na získavanie mimo dotačných 

zdrojov, 
o v nadväznosti na dlhodobý plán EU, zaviesť nový ekonomický informačný systém aj na PHF, 
o v nadväznosti na dlhodobý plán EU aktualizovať program investičného rozvoja aj na PHF, 
o efektívne riadiť zvýšené čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov v zameraní na manažment 

informačných zdrojov, 
o zvýšiť výkonnosť učiteľov vo výskume. 

 

Aktivity na podporu výskumnej činnosti 
o zvýšenie dostupnosti čerpania sekundárnych dát z rôznych databáz pre účely skvalitnenia vedecko-

výskumných výstupov, 
o posilnenie spolupráce s podnikovohospodárskou praxou a rýchle reagovanie na ich podnety v snahe 

riešenia reálnych problémov, 
o organizovanie pracovných stretnutí so skúsenými prispievateľmi do indexovaných časopisov. 

 
Opatrenia na odstránenie slabých stránok v oblasti vedecko-výskumnej činnosti na 
Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach EU v Bratislave: 
o sledovať aktuálne vypísané výzvy na riešenie projektov, 
o posilniť zainteresovanosť školiteľov na ich aktívnej účasti v riešiteľských tímoch rôznych 

projektov, spravidla v pozícií  vedúceho riešiteľského kolektívu, 
o zvyšovať participáciu  pracovníkov na riešení  aktuálnych projektov so stanovením ich plánovaných 

publikačných výstupov v štruktúre kvantity aj kvality, 
o organizovať pracovné stretnutie zamerané na skvalitňovanie publikačných výstupov pracovníkov 

a doktorandov, 
o zlepšiť kvalifikačnú štruktúru učiteľov tak, aby z celkového počtu všetkých učiteľov profesori 

tvorili cca 12% a docenti minimálne 20%, čím by sa PHF EU priblížila k priemeru podielu 
profesorov a docentov na verejných vysokých školách na Slovensku, 

o pripraviť a implementovať komplexný systém hodnotenia kvality výskumu pracovníkov PHF EU, 
o podporovať zapojenie pracovníkov PHF EU do riešenia medzinárodných výskumných projektov 

a výskumných sietí, čo prispeje k posilneniu viac zdrojového financovania fakulty, 
o rozvíjať spoluprácu s excelentnými univerzita na európskej úrovni a prehlbovať a zintenzívňovať 

spoluprácu s významnými ekonómami a hospodárskou praxou, 
o zvyšovať efektívnosť doktorandského štúdia a dosiahnuť jeho medzinárodnú porovnateľnosť 

s renomovanými ekonomickými fakultami v zahraničí, 
o zabezpečiť základnú pedagogickú prípravu doktorandov v prvom roku doktorandského štúdia 

z hľadiska ich pripravenosti  realizovať vyučovací proces, 
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o zdôrazňovať význam vedeckej  metodológie a jej dôležitosť z hľadiska skvalitňovania publikačných 
výstupov. Prostredníctvom pravidelných vedecko-odborných stretnutí na PHF EU v Košiciach 
prizývať  významných odborníkov. 

14.6. Fakulta medzinárodných vzťahov 

Prioritné výskumné schémy 
Medzi prioritné napojenia na výskumné témy budú patriť projekty, ktorých by malo byť v roku 2012 9 
projektov VEGA z toho 3 pokračujúce a 6 nových. V rámci zapojenia do medzinárodných schém sa bude 
naďalej realizovať projekt J. Monnet Programme. Prioritami fakulty bude i na ďalej posilňovanie 
výskumu fakulty v jej základnom obsahovom zameraní. 
 
Plánované výstupy VVČ 
Plánované publikačné výstupy pracovníkov FMV sú v rámci plnenia úloh projektov VEGA v podobe 
monografií, článkov do vedeckých časopisov, príspevky z konferencií.  
 
Aktivity na podporu výskumnej činnosti 
V rámci podpory výskumnej činnosti FMV bude i naďalej posilňovať orientáciu na tvorbu projektov 
v rámci medzinárodných výskumných schém, rozvíjanie kontaktov so spolupracujúcimi univerzitami 
u pracovníkov fakulty, ale aj v rámci interného doktorandského štúdia. Naďalej bude prioritou zapájanie 
doktorandov do externých výskumných schém. 
 
Opatrenia na odstránenie slabých stránok v oblasti vedecko-výskumnej činnosti na Fakulte 
medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: 
 
Rozhodujúcim spôsobom odstraňovania slabých stránok v oblasti vedeckovýskumnej činnosti na FMV 
v roku 2012 bude dôsledné uplatňovanie systémových opatrení v oblasti personálnej politiky, mzdovej 
politiky a odmeňovania aktivít, ktoré budú prispievať k odstraňovaniu slabých stránok vo VVČ. Pôjde 
najmä o podporu vypracúvania medzinárodných výskumných projektov, zapájania sa do 
interdisciplinárnych tímov, vytvárania a prehlbovanie zahraničných kontaktov, ktoré i do zmluvnej 
podoby pri realizácii vedeckovýskumných a rozvojových projektov. 

14.7. Fakulta aplikovaných jazykov 

Prioritné výskumné schémy 
Fakulta aplikovaných jazykov v roku 2012 podá za každú katedru žiadosť o grant KEGA a VEGA, 
opätovne podá minimálne jeden projekt APVV. 
 
Medzinárodná spolupráca 
V oblasti medzinárodnej spolupráce sa naďalej zameria na rozvíjanie vzťahov s Povolžskou akadémiou 
Stolypina v Saratove v RF a s inštitúciami v Maďarsku (Gyor) a v Rakúsku (Eisenstadt). 
Fakulta bude nadväzovať na medzinárodné kontakty so zahraničnými univerzitami orientovanými na 
aplikované jazyky a budeme tieto kontakty rozširovať, a to napríklad cestou spolupráce v oblasti 
komparatívneho výskumu zamerania, štruktúry a obsahu vzdelávania na jednotlivých univerzitách 
a fakultách. Na základe výsledkov výskumu a analýzy postupne mienime upravovať a inovovať výučbu 
CJ na FAJ. V dohodách s partnermi budeme hľadať možnosti vzájomných učiteľských a študentských 
mobilít, výmeny prednášateľov, spoločných publikácií, neskôr i spoločných diplomov. 
 
Plánované výstupy VVČ 
Redakčná rada pripravovaného vedeckého časopisu pripraví na vydanie prvé číslo vedeckého časopisu 
fakulty. Do tohto časopisu budú tvoriví pracovníci aktívne prispievať a zapoja sa do recenzného 
posudzovania. 
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Prehľad plánovaných výstupov VVČ v roku 2012 
- číslo vedeckého časopisu Lingua et vita, 
- 3 medzinárodné vedecké konferencie, 
- 2 zborníky z konferencií, 
- 2 metodologické semináre na podporu vedy a výskumu. 

 
o Fakulta zapojí do aktivít v oblasti vedeckovýskumnej činnosti mladých a nových pracovníkov 

fakulty a podporí aktívnu účasť externých doktorandov na medzinárodných a domácich vedeckých 
podujatiach. 

o Výsledky  vedeckého výskumu sa budú snažiť tvoriví pracovníci uplatniť v praxi, a to najmä pri 
tvorbe monografií, učebníc, slovníkov, a pod. 

o Fakulta rozpracuje plán na zvýšenie informovanosti tvorivých pracovníkov o Web of Science a na 
základe toho vytvorí predpoklady pre publikovanie v zahraničných karentovaných časopisoch. 
Súčasťou podmienok je aj vytváranie podmienok na prípravu výskumných štúdií. 

o Fakulta bude podporovať zvyšovanie odbornej a vedeckej kvalifikácie učiteľov. Súčasťou tohto 
úsilia je aj vytvorenie optimálnych podmienok pre doktorandské štúdium a plánovité stimulovanie 
učiteľov s PhD. pre habilitačné konanie. 

o Na úrovni fakulty a jednotlivých katedier fakulta bude priebežne monitorovať zameranie, obsah a 
ciele výskumných aktivít, propagovať ich výsledky na fakultnej webovej stránke, ako aj v odbornej 
tlači a na vedeckých podujatiach. 

 
 
 

Opatrenia na odstránenie slabých stránok v oblasti vedecko-výskumnej činnosti na Fakulte 
aplikovaných jazykov EU v Bratislave: 
 

o na úrovni fakulty súvisí ich riešenie so zvyšovaním atraktivity štúdia na fakulte, 
o riešenie spočíva aj v presadzovaní zníženia vekovej hranice na podanie interného projektu a najmä 

vo vyhľadávaní vhodných spolupracujúcich riešiteľských pracovísk v zahraničí, 
o na zasadnutí kolégia dekana budú jeho členovia oboznámení s úlohou v oblasti publikovania 

v karentovaných časopisoch - pre profesorov (1 článok ročne), docentov (1 článok za 2 roky) 
a učiteľov s PhD. (1 článok za 3 roky), 

o splnenie tejto úlohy fakulta považuje za dlhodobú záležitosť, na ktorú je okrem iného  nutné 
zabezpečiť finančné prostriedky na úhradu poplatkov za publikovanie, 

o fakulta bude systematicky motivovať učiteľov, aby podávali žiadosti o granty KEGA a VEGA. 
Dlhodobo sa fakulta bude orientovať na systematickú a včasnú prípravu na podávanie žiadostí o 
projekt KEGA aj VEGA, a to aj pomocou metodologických seminárov pre riešiteľov na úrovni 
katedier aj fakulty, 

o jedna osoba za katedru bude poverená prípravou údajov o vedeckovýskumnej činnosti za katedru 
a bude kontaktnou osobou prodekanky pre vedu, 

o vedecké zasadnutia katedier sa budú konať počas roka 2012 priebežne v závislosti od vydania 
nových študijných materiálov pre potreby FAJ, od účasti členov KNJ na vedeckých konferenciách 
a podľa aktuálnej potreby, 

o zabezpečenie referenta pre vedu je na fakulte potrebné v súvislosti s potrebou zabezpečovať aj 
ďalšie úlohy v tejto oblasti (napr. vydávanie časopisu, ŠVOČ a pod.). 

  



75 
 

ZÁVER 

Vedenie EU v Bratislave, vedenia fakúlt a tvoriví zamestnanci univerzity si uvedomujú význam vedecko-
výskumnej činnosti v hodnotení pozície univerzity v národnom a medzinárodnom meradle, jeho dopad na 
výšku dotácie zo štátneho rozpočtu. Je kľúčové, aby sa pozícia EU v Bratislave vo výkonoch vo vede a 
výskume neustále zlepšovala a aby univerzita zaujala pevné postavenie na popredných miestach medzi 
vysokými školami v SR. 
 
Dosiahnuté výsledky vo vedeckej činnosti za rok 2011 dokumentujú určité progresívne, ale aj 
pretrvávanie viacerých menej priaznivých tendencií. K pozitívnym výsledkom patrila aj v roku 2011 
efektívnosť ukončovania doktorandského štúdia. V nasledujúcom období je však aj naďalej nevyhnutné 
sústrediť sa na kvalitatívne aspekty 3. stupňa štúdia. K tomu majú prispieť aj aktualizované Zásady 
doktorandského štúdia na EU v Bratislave, ktoré vstúpia do platnosti od 1.9.2012. Naďalej existujú 
rezervy v štruktúre dosiahnutých publikačných výstupov. Aj v roku 2012 je potrebné položiť dôraz na to, 
aby sa zamestnanci univerzity zamerali prioritne na publikácie v kategórii A1 a B, ktoré sú určujúce pre 
tvorbu rozpočtových zdrojov univerzity. Je pozitívne, že rastie objem finančných zdrojov, ktoré 
univerzita získala z vedecko-výskumných projektov, ako aj počet podaných žiadostí o grant. Aj v roku 
2011 bol však nízky počet podaných projektov do zahraničných grantových schém a dosahovala sa nižšia 
úspešnosť v získavaní zdrojov z nich. Nedostatočný je aj počet projektov realizovaných pre potreby 
hospodárskej praxe a objem finančných prostriedkov získaných z ich riešenia. Medzi jednotlivými 
fakultami aj v roku 2011 existovali výrazné rozdiely v oblasti výstupov VVČ z kvantitatívneho 
a kvalitatívneho hľadiska. Považujeme za pozitívne, že rastie aktivita tých fakúlt, ktoré boli v oblasti 
vedecko-výskumnej činnosti v predchádzajúcich obdobiach menej aktívne. 
 
V snahe zlepšiť výsledky v oblasti VVČ a doktorandského štúdia prijali fakulty EU v Bratislave pre rok 
2012 konkrétne opatrenia, ktoré majú významne prispieť ku kvalitatívnemu posunu v tomto smere. Ide 
najmä o dôraz na publikovanie výstupov VVČ v publikáciách registrovaných v databáze Web of 
Knowledge, čo by malo pozitívnym spôsobom ovplyvniť aj citovanosť publikácií jednotlivých autorov. 
Ďalšia oblasť sa týka konkretizácie a kvantifikácie povinností tvorivých pracovníkov a jednotlivých 
katedier pri príprave a podávaní grantových projektov z rôznych grantových schém. V oblastiach 
doktorandského štúdia sa fakulty zameriavajú aj na previazanosť počtu prijímaných študentov na 3. 
stupeň štúdia k počtu ukončených absolventov, ako aj na zefektívnenie využitia činností školiteľov. Na to 
nadväzuje aj čoraz väčší dôraz na prepojenie dosiahnutých výsledkov v oblasti VVČ a odmeňovania 
tvorivých pracovníkov univerzity. Hodnotenie vedy, výskumu a doktorandského štúdia tvorí významnú 
súčasť hodnotenia v evalvačných a akreditačných procesoch, či už v SR, alebo v medzinárodnom 
prostredí. Je preto nevyhnutné, aby sa EU v Bratislave a jej jednotlivé fakulty pri napĺňaní svojich 
strategických cieľov na roky 2011-2015 dôsledne zamerali na odstraňovanie slabých miest v tejto oblasti. 
Zvýši to predpoklady pre úspech v medzinárodnej evalvácii univerzity, a prispeje k naplneniu cieľa 
univerzity udržať si postavenie univerzitnej vysokej školy v systéme slovenského vysokého školstva. 
V neposlednom rade to povedie k rastu prestíže vzdelávania poskytovaného na EU v Bratislave, keďže 
kvalitné vysokoškolské vzdelávanie môže byť poskytované len v prostredí tvorivej výskumnej činnosti.  


