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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 a v súlade s hlavnými úlohami EU v Bratislave na rok 

2012. 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 univerzitnej vysokej školy, 

pričom súčasne rastie jej význam vo vzťahu k tvorbe finančných zdrojov pre jej fungovanie. 

Základný rámec pre plnenie úloh v oblasti vedeckovýskumnej činnosti v roku 2012 vychádzal z 

„Dlhodobého zámeru rozvoja EU v Bratislave na obdobie 2011-2015 s výhľadom do roku 2019“, ktorý sa 

opiera o 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. Činnosť Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave v r. 2012 

Vedecká rada Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len VR EU v Bratislave) plnila v roku 2012 

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 pozostáva z 39 členov, z toho je 26 členov z EU v Bratislave a 13 

členovia nie sú členmi akademickej obce EU v Bratislave (z toho 6 zo zahraničia). VR EU v Bratislave na 

svojich zasadnutiach v roku 2012 (30. 01. 2012, 23. 04. 2012, 19. 11. 2012) prerokovala: 

- Správu o vedeckovýskumnej činnosti na EU v Bratislave za rok 2011; 

- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti na EU v Bratislave za rok 2011; 

- Zásady organizácie doktorandského štúdia na EU v Bratislave; 

- Návrhy na členov komisií Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR a Slovenskej akadémie vied (VEGA); 

- Návrh ďalších odborníkov na skúšanie na štátnych skúškach v celouniverzitných študijných 

programoch; 

- Akreditáciu spoločného študijného programu nemeckofónneho štúdia II. stupňa Medzinárodný 

finančný manažment; 

- Návrhy na vymenovanie za profesorov: 

o doc. Ing. Peter Staněk, CSc. 

o doc. Ing. Anetta Čaplánová, PhD. 

o doc. Ing. Helena Majdúchová, CSc. 

o doc. Ing. Peter Markovič, PhD.; 

- Návrh na udelenie titulu „Doctor honoris causa“ (Dr. h. c.): 

o Dr. Günter Geyer 

o José Angel Gurría Treviño; 

- Návrh na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora: 

o doc. Ing. Jozef Makúch, CSc. 

o Ing. Elena Trenčianska, CSc. 

o Ing. Pavol Konštiak, CSc.; 

- Návrh na vymenovanie za „profesor emeritus“: 

o prof. Ing. Božena Soukupová, PhD. 
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o prof. Ing. Prokop Jurášek, DrSc. 

o prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD.; 

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

pracovníkom: 

o Ing. Viera Kubičková, PhD. 

o Ing. Anna Michálková, PhD. 

o Ing. Milan Oreský, PhD. 

o Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. 

o Ing. Martin Lukáčik, PhD.; 

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

v Bratislave hosťujúcim profesorom: 

o  hosť. prof. Ing. Jozef Makúch, CSc., 

o  hosť. prof., prof. Ing. Petr Doucek, CSc. 

- Na zasadnutiach VR EU v Bratislave boli odovzdané dekréty o udelení čestného titulu „profesor 

emeritus“ emeritným profesorom:  

o prof. Ing. Božena Soukupová, PhD. 

o prof. Ing. Prokop Jurášek, DrSc. 

o prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD. 

Na zasadnutí VR EU v Bratislave dňa 19.11.2012 sa uskutočnilo i odovzdanie ceny Imricha Karvaša za 

najlepšiu diplomovú a dizertačnú prácu. Cenu za najlepšiu diplomovú prácu si prevzal Ing. Ján Péli 

z Fakulty hospodárskej informatiky a cenu za najlepšiu dizertačnú prácu získal Ing. Michal Ščepán, PhD. 

z Fakulty medzinárodných vzťahov. 

1.2. Štruktúra akademických pracovníkov na EU v Bratislave v roku 2012 

Na tvorivej činnosti v oblasti vedy a výskumu sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave v roku 2012 

podieľalo 607 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 vhodné personálne predpoklady pre udržanie statusu univerzitnej vysokej školy na EU 

v Bratislave a rozvoj vedecko-výskumnej činnosti na univerzite.  

 

Tabuľka č. 1.1.: Štruktúra akademických pracovníkov na EU v Bratislave v roku 2012 

(stav k 31.10.2012) 

 

Katedra prof. 
mim. 

prof. 

hosť. 

prof. 
doc. 

OA 

s PhD. 

OA 

bez 

PhD. 

A Lektori 
Výsk. 

prac. 
Spolu 

Index 

2012/2011 

KET 6 - - 5 12 - - - - 23 109,50 

KHP 1 - - 2 8 - - - - 11 91,70 

KVSaRR 2 - - 5 3 - - - 1 11 110,00 

KSRaP 1 - - 1 7 - - - - 9 100,00 

KF 2 1 - 6 14 - - - - 23 95,80 

KBaMF 3 - 1 3 7 1 - - - 15 88,20 
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Tabuľka č. 1.1. (pokračovanie): Štruktúra akademických pracovníkov na EU v Bratislave v roku 

2012 (stav k 31.10.2012) 

Katedra prof. 
mim. 

prof. 

hosť. 

prof. 
doc. 

OA 

s PhD. 

OA 

bez 

PhD. 

A Lektori 
Výsk. 

prac. 
Spolu 

Index 

2012/2011 

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

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

KAIaVT - - - - 2 2 - - - 4 80,00 

Spolu NHF 17 1 1 25 60 4 1 - 1 110 98,20 

KMr 4 2 - 5 23 - - - - 34 109,68 

KMO 1 1 - 4 17 1 - - - 24 114,29 

KSCR 2 - - 5 9 3 - - - 19 111,76 

KTKT - - - 2 7 1 - - - 10 90,91 

KOP - - - 1 3 1 - - - 5 100,00 

KIOF - - - - 3 4 - - 1 8 114,29 

Spolu OF 7 3 - 17 62 10 - - 1 100 108,70 

KÚA 3 1 - 4 24 - - - - 32 100,00 

KOVE 3 - - 2 12 - - - - 17 106,25 

KAI 1 - - 2 16 2 - - - 21 95,45 

KŠ 2 1 - 3 11 2 - - - 19 105,56 

KM 3 - - 4 8 1 - - - 16 106,67 

Spolu FHI 12 2 - 15 71 5 - - - 105 101,94 

KPH 2 - - 5 23 0 - - - 30 96,77 

KMž 6 - - 5 17 3 - - - 31 103,33 

KPF 3 - - 6 17 2 - - - 28 100,00 

KMVaL 2 - - 2 3 1 - - - 8 80,00 

KIM - - - 1 8 1 1 - - 11 110,00 

Spolu FPM 13 - - 19 68 7 1 - - 108 99,08 

KMEVaHD 4 - - 3 12 - - - - 19 111,76 

KMPV - 1 - 8 3 - - - - 12 92,30 

KMP 1 - - - 4 - - - - 5 83,33 

Spolu FMV 5 1 - 11 19 - - - - 36 100,00 

KJaT 1 1 - 3 3 7 - - - 15 150,00 

KIK - - - - 4 1 1 - - 6 150,00 

KAJ - - - 2 5 13 1 - - 21 116,66 

KNJ - - - - 4 8 - 2 - 14 100,00 

KRaSJ 1 - - 2 15 4 - 1 - 23 121,05 

Spolu FAJ 2 1 - 7 31 33 2 3 - 79 121,54 

Kmanaž 2 1 - 3 11 - - - - 17 106,25 

KMaO 2 - - 1 10 - - - - 13 118,18 

KFaÚ 1 - - - 12 1 - - - 14 100,00 

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

KHIaM 1 - - - 7 2 - - - 10 100,00 

KCJ - - - - - 5 - - - 5 125,00 

Spolu PHF 6 1 - 6 46 8 - - - 67 106,35 

Spolu ÚEM - - - - - - - - 2 2 66,67 

SPOLU EU 62 9 1 100 357 67 4 3 2 607 103,94 
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2. HODNOTENIE VÝSKUMU NA EU V BRATISLAVE ZA ROK 2012 

V tejto časti správy uvádzame prehľad hlavných výsledkov dosiahnutých v oblasti výskumnej činnosti na 

jednotlivých fakultách tak, ako ich identifikovali jednotlivé pracoviská.  

2.1. Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu na Národohospodárskej fakulte za rok 2012 

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 (7. 

RP), zahraničných projektov, projektov APVV a aplikovaného výskumu MŠ VVaŠ SR, projektov 

VEGA, projektov KEGA, projektov mladých vedeckých pracovníkov do 30 rokov, rozvojových 

projektov a iných projektov – MŠ VVaŠ SR, projekty s Nadáciou Tatra banky a Nadáciou VÚB. 

V roku 2012 sa na katedrách NHF EU v Bratislave celkovo riešilo 40 výskumných projektov, z toho 

1 projekt 7. RP EÚ, 3 projekty APVV, 2 projekty OP VaV a OP Vzdelávanie, 2 projekty KEGA, 22 

projektov VEGA, 1 projekt hospodárskej praxe, 2 projekty medzinárodnej vedeckej a vedecko-

technickej spolupráce (MVTS), 2 projekty mladých vedeckých pracovníkov a 5 iných projektov (3 

projekty financované nadáciami). 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 rieši 

projekt „Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev 

v 21. storočí“ (ITMS 26240120032, Projekt excelentnosti na NHF EU v Bratislave – celofakultný 

projekt). Cieľom zriadenia Centra excelentnosti výskumu je vybudovať potrebnú technickú 

a zdrojovú infraštruktúru a sústredenie 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 MŠ VVaŠ  SR pre štrukturálne fondy EÚ 

(OPV-2010/4.2/03-SORO) vypracovala projekt ITMS č. 26140230005 s názvom Zvyšovanie kvality 

doktorandského štúdia a podpora medzinárodného výskumu na NHF EU v Bratislave. Projekt bol 

schválený, jeho realizácia sa začala 1.2.2012. Cieľom projektu je zvyšovať kvalitu vysokoškolského 

vzdelávania na doktorandskom stupni 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 zo zahraničia. Okrem uvedených projektov oceňujeme zapojenie 

akademických pracovníkov Katedry hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave do medzinárodného 

projektu v rámci 7. rámcového programu (Prosperita, blahobyt a práca pre Európu). Pracovníci fakulty 

riešia projekty APVV formovaním medziuniverzitnej spolupráce na Slovensku (KRENAR, ESPON - 

KIT), prehĺbila sa partnerská spolupráca s pracoviskami českých vysokých škôl prostredníctvom 
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spoločných výskumných projektov, resp. zapojením jednotlivcov do projektov. NHF EU v Bratislave 

získala v roku 2012 grant Nadácie VÚB na financovanie hosťujúceho profesora (prof. Alexandru Minea), 

ktorý okrem prednášok a seminárov pre verejnosť zabezpečil výučbu predmetov na 2. a 3. stupni štúdia 

a aj naďalej spolupracuje pri zvyšovaní kvality vedecko-výskumnej, publikačnej činnosti doktorandov 

a akademických pracovníkov fakulty. V roku 2012 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. Oceniť treba aj prácu učiteľov fakulty na spracovaní významných projektov pre 

decíznu sféru spojenú s hodnotením dopadov hospodárskej krízy, účinnosťou protikrízových opatrení, 

a následnou obnovou ekonomického rastu a stability. 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 vedecko-výskumnej 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 585 titulov, z toho 10 domácich vedeckých 

monografií, 1 štúdia v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydaná v zahraničnom 

vydavateľstve, 7 vysokoškolských učebníc, 3 práce v zahraničných karentovaných časopisoch, 7 prác 

v domácich karentovaných časopisoch, 141 vedeckých prác vo vedeckých časopisoch, vedeckých 

zborníkoch a monografiách, 255 príspevkov publikovaných na domácich a zahraničných vedeckých 

konferenciách atď. Na pôde Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave sa v roku 2012 uskutočnilo 7 

medzinárodných vedeckých konferencií, ktoré organizačne zabezpečovali jednotlivé katedry NHF. Medzi 

TOP podujatia svetového významu zorganizované na NHF EU v Bratislave v roku 2012 môžeme 

spomenúť 20. ročník medzinárodnej INPUT-OUTPUT konferencie, ktorá sa konala 25. až 29. júna 2012. 

Diskusie prebiehali v 11 paralelných sekciách, v ktorých vystúpilo s príspevkami viac ako 230 

výskumníkov z takmer 50 krajín sveta. Ďalším významným podujatím bol Kongres ERSA, ktorý 

prebiehal od 21. do 24. augusta 2012, na ktorom sa počas štyroch dní zúčastnilo viac ako 700 účastníkov 

zo 49 krajín, ktorí prezentovali 537 príspevkov v 46 paralelných sekciách. 27. a 28. septembra 2012 sa na 

pôde NHF EU v Bratislave uskutočnila 7. medzinárodná vedecká konferencia Mena, bankovníctvo 

a medzinárodné financie na tému Ako sa krajiny strednej a východnej Európy vyrovnávajú s globálnou 

finančnou krízou, ktorej sa zúčastnilo viac ako 90 vedcov z 23 krajín strednej a východnej Európy, ale aj 

z Malajzie, Indonézie a Veľkej Británie
1
. NHF EU v Bratislave vydáva vedecký recenzovaný časopis 

„Nová ekonomika“ (periodicita: min. 4x ročne), 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 recenzovaný odborný časopis 

„Finančné trhy“ (periodicita: mesačne). 

 

                                                 
1
 Zoznam medzinárodných vedeckých konferencií je uvedený v časti 4.1. Správy o VVČ 
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2.2. Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu na Obchodnej fakulte za rok 2012 

Vedecko-výskumná činnosť OF EU v Bratislave sa v roku 2012 realizovala v súlade so strategickým 

cieľom fakulty – dosiahnuť excelentnú úroveň vedeckej tvorby v oblasti obchodno-vedných disciplín. Na 

napĺňaní tohto zámeru sa podieľali všetky pracoviská OF EU v Bratislave, pričom je možné identifikovať 

tieto základné prvky VVČ a v rámci nich zhodnotiť kvalitatívnu i kvantitatívnu úroveň výkonov: 

 riešené projekty, 

 podávané projekty, 

 publikačné výstupy, 

 vedecké podujatia, 

 vedecké časopisy. 

Na OF EU v Bratislave  sa v roku 2012 riešilo 10 projektov VEGA, 3 projekty KEGA, 10 projektov 

hospodárskej praxe, 1 medzinárodný projekt, 3 projekty mladých vedeckých pracovníkov do 30 rokov 

a 20 projektov zaradených do kategórie „Iné projekty“. Celkovo sa akademickí pracovníci podieľali na 

riešení 47 projektov. 

V roku 2012 bolo ukončené riešenie 3 projektov KEGA: 

001EU-4/2011; Vypracovanie koncepcie transformácie a internacionalizácie študijných programov 3. 

stupňa vysokoškolského vzdelávania; vedúci projektu: prof. Ing. Dagmar Lesáková, 

CSc. 

024EU-4/2012;  Modely marketingového rozhodovania; vedúci projektu: prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc. 

006EU-4/2011; E-learningová podpora výučby predmetu Tovaroznalectvo na stredných odborných 

školách; vedúci projektu: Ing. Mgr. Lujza Jurkovičová, PhD. 

 

Nosnými témami riešenia IGM projektov sa v roku 2012 stali: využitie E-marketingu v marketingových 

stratégiách, medzinárodné stratégie v období hospodárskej krízy a spoločenská zodpovednosť 

podnikateľských subjektov. 

Dôležitou súčasťou VVČ na OF EU v Bratislave bolo v roku 2012 pokračovanie riešenia 

medzinárodného výskumného projektu Cezhraničné HiTECH centrum, ktorý je zameraný na 

interdisciplinárny a internacionálny výskum s aplikáciou marketingových nástrojov a procesov pre 

komerčné zhodnocovanie inovácií a hi-tech produktov.  

Za úspešné je možné označiť vedecko-výskumné aktivity v súčinnosti s hospodárskou praxou, ktorá bola 

v roku 2012 realizovaná predovšetkým pracovníkmi Katedry marketingu, Katedry medzinárodného 

obchodu a Katedry služieb a cestovného ruchu. Realizácia 10 projektov hospodárskej praxe dokumentuje 

praktický rozmer VVČ na OF EU v Bratislave v oblasti cestovného ruchu, medzinárodného obchodu 

a marketingových stratégií. 

 

Dôležitou súčasťou projektovej iniciatívy OF EU v Bratislave bola v roku 2012 aktivita akademických 

pracovníkov v podávaní nových projektov. V tejto súvislosti je možné konštatovať, že na jednotlivých 

pracoviskách boli sformované skupiny prevažne mladých vedeckých pracovníkov a odborných asistentov, 

ktorí si ozrejmili metodiku projektov 7. rámcového programu a uplatnili ambíciu v podávaní projektov 

tejto grantovej schémy, pričom podali 2 projekty. Podnetnú infraštruktúru pritom vytvorili špecializované 

vedecko-odborné kluby, ktoré sa počas roka 2012 vyprofilovali na OF EU v Bratislave a ich účelom je 
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dynamizovať spoluprácu s praxou v konkrétnom odbore, zoskupovať vedecký a odborný potenciál OF 

EU v Bratislave s cieľom tvorby nových poznatkov v konkrétnej oblasti a ich transferu do praxe. 

Akademickí pracovníci pokračovali v roku 2012 tiež v podávaní projektov domácich grantových schém. 

Podali 7 nových projektov VEGA, 2 projekty KEGA, 9 projektov hospodárskej praxe, 7 projektov 

mladých vedeckých pracovníkov a 7 iných projektov.  

V roku 2012 sa však prejavila vyššia neúspešnosť v akceptácii a úspešnosti podaných projektov i napriek 

tomu, že iniciátorské výskumné tímy je možné označiť za veľmi skúsené v riešení projektov VEGA 

a KEGA. V roku 2012 fakulta získala medzinárodný projekt zo schémy Medzinárodný vyšehradský fond 

„Rozvoj obchodu a obchodnopolitických vzťahov s EÚ - skúsenosti a implikácie krajín V4“, v ktorom 

participuje ako spoluriešiteľ. 

Výsledky VVČ OF EU v Bratislave sa v roku 2012 prejavili v publikačných výstupoch v celkovom počte 

526 publikačných výstupov, pričom tento počet je vyšší v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. 

Napriek tomu však pokračuje negatívna tendencia poklesu publikačných výstupov vo vyššie hodnotených 

kategóriách. V publikačnej činnosti v roku 2012 boli vykázané 3 vedecké monografie, 3 články v 

karentovaných vedeckých časopisoch, 4 učebnice, 8 skrípt a učebných textov. Vzrástol počet vedeckých 

prác v nekarentovaných časopisoch (97), stabilizoval sa počet vedeckých prác v recenzovaných 

zborníkoch a monografiách (130), vzrástol počet publikovaných príspevkov na vedeckých konferenciách 

(158). 

V roku 2012 sa ďalej prehĺbila spolupráca fakulty s partnermi z Českej republiky, Poľska, Rakúska 

a ďalších krajín, čo sa odrazilo v spoločných projektoch, publikáciách a vedeckých podujatiach. Na OF 

EU v Bratislave sa uskutočnilo viac ako 80 vedeckých podujatí, z toho 10 konferencií, 11 vedeckých 

seminárov, 2 výstavy a 56 workshopov. Táto početná báza podujatí predstavuje významnú platformu pre 

prezentáciu, konfrontáciu a vedeckú diskusiu akademických pracovníkov. Významná časť uvedených 

podujatí sa konala za spoluúčasti zahraničných partnerov, čo posilnilo internacionálny rozmer VVČ na 

fakulte. 

OF EU v Bratislave pokračovala v roku 2012 vo vydávaní dvoch vedeckých časopisov „Studia 

commercialia Bratislavensia“ a „Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie“. 

2.3. Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu na Fakulte hospodárskej informatiky za rok 

2012 

Na Fakulte hospodárskej informatiky sa v roku 2012 riešilo spolu 10 výskumných projektov. 

Od 1. 1. 2012 fakulta participuje prostredníctvom Katedry štatistiky na riešení projektu 7. rámcového 

programu Európskej únie LLLIGHT in Europe: LifeLong Learning, Innovation, Growth and Human 

capital Tracks in Europe (Celoživotné vzdelávanie, inovácia, rast a toky ľudského kapitálu v Európe). 

Riešitelia projektu sa v prvom roku riešenia zamerali na naštudovanie dokumentácie, ktorú spracovali 

kooperujúce univerzity (najmä pripomienkové konanie k dotazníku Dynamic Problem Solving Skills). 

Reálne sa riešitelia zapojili do projektu od septembra 2012 prijatím troch doktorandiek, ktoré sú členkami 

riešiteľského tímu. Do konca roka 2012 sa uskutočnili tieto aktivity a výstupy: 

 účasť na úvodnej medzinárodnej konferencii projektu vo Friedrichshafene, Nemecko v septembri 2012 

(JUDr. Mgr. M. Lubyová, PhD., prof. Ing. M. Terek, PhD., Ing. R. Gavuliak), 

 rozpracovanie anglickej verzie dotazníka pre prieskum „dynamic problem solving skills“ 

v slovenských firmách, vytvorenie slovenskej verzie dotazníka a rozpracovanie českej verzie pre 

prípad oslovenia firiem v ČR, 
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 prezentácia priebežných výsledkov a aktivít projektu na 19.  slovensko-poľsko-ukrajinskom vedeckom 

seminári, 23. – 27. október 2012, Svätý Jur, AGAPÉ, ktorého gestorom bola Katedra štatistiky FHI 

(JUDr. Mgr. M. Lubyová, PhD.), 

 spracovanie základnej informácie v podobe troch „background studies“ o systéme vzdelávania a 

celoživotnom vzdelávaní a jeho legislatívnom a inštitucionálnom zabezpečení v troch vybraných 

krajinách – Slovensko (riešiteľka Mgr. M. Izakovičová), Poľsko (riešiteľka Ing. J. Smrčková) a Česko 

(riešiteľka Ing. Z. Sarvašová), 

 prezentácia súčasných výsledkov na vedeckom seminári Katedry štatistiky FHI, 7. november 2012, v 

rámci  Týždňa vedy na FHI, 

 analýza databáz individuálnych údajov zo štyroch európskych výberových zisťovaní: AES (Adult 

Education Survey), LFS (Labour Force Survey), CIS (Community Inovation Survey) a SES (Structure 

of Earnings Survey) a analýza metodológie príslušných výberových zisťovaní. Získané poznatky boli 

prezentované na internom workshope projektu na Katedre štatistiky 19. decembra 2012. 

 

V roku 2012 bola FHI zapojená už druhý rok do riešenia jedného bilaterálneho projektu APVV 

v spolupráci s Rakúskom. Okrem toho sa na fakulte riešili 4 projekty VEGA, 2 projekty KEGA a 2 

projekty mladých pracovníkov do 30 rokov. V roku 2012 FHI podala 4 projekty VEGA, 4 projekty 

KEGA a 3 projekty mladých pracovníkov do 30 rokov. 

 

Výsledky výskumu vedeckovýskumných pracovníkov FHI sa v roku 2012 publikovali v 365 

publikačných výstupoch, z toho boli 3 vedecké monografie, 44 ostatných knižných publikácií (z nich je 10 

vysokoškolských učebníc), 2 vedecké práce v karentovaných časopisoch, 261 ostatných recenzovaných 

publikácií a 55 publikačných výstupov v ostatných kategóriách. 

 

Fakulta hospodárskej informatiky zorganizovala v roku 2012 spolu 22 vedeckých podujatí. Dňa 9. 

novembra 2012 sa uskutočnil už VIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov 

a mladých vedeckých pracovníkov „Mladá veda AIESA (Applied Informatics, Econometrics, Statistics, 

Accounting) 2012 – Participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti 

založenej na vedomostiach“ pod záštitou dekana Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej 

univerzity v Bratislave prof. Ing. Michala Fendeka, PhD. Príspevky účastníkov konferencie sú 

publikované v zborníku. 

Ďalších 7 medzinárodných vedeckých podujatí zorganizovali jednotlivé katedry FHI. Okrem toho sa na 

FHI počas roku 2012 uskutočnilo: 6 národných vedeckých konferencií, 2 workshopy, 3 vedecké, resp. 

odborné semináre, 3 ďalšie podujatia (vzdelávací kurz, cyklus prednášok v spolupráci s hospodárskou 

praxou, audiovizuálna prezentácia). Na vedeckých podujatiach pracovníci fakulty prezentovali výsledky 

svojej vedeckovýskumnej činnosti a konfrontovali ich s ostatnými (mimouniverzitnými) účastníkmi. 

Fakulta hospodárskej informatiky vydávala v roku 2012 v spolupráci s občianskym združením Slovenská 

spoločnosť pre hospodársku informatiku vedecký časopis Ekonomika a informatika a v spolupráci 

s Univerzitou v Novom Sade v Srbsku medzinárodný vedecký časopis Management Information Systems 

(Manažérske informačné systémy). 
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2.4. Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu na Fakulte podnikového manažmentu za rok 

2012 

V roku 2012 sa na fakulte riešilo celkom 14 projektov VEGA, 1 projekt mladých vedeckých pracovníkov 

do 30 rokov. Finančné prostriedky pridelené na tieto projekty 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 nasledovných 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 roku 2012 bolo na fakulte publikovaných spolu 695 výstupov, pričom boli publikované 3 články 

v karentovaných časopisoch, z toho 1 v zahraničí, 1 odborná práca v karentovanom časopise, 10 

vedeckých monografií, 7 vysokoškolských učebníc, 184 prác v recenzovaných zborníkoch 

a monografiách, 319 publikovaných príspevkov v zborníkoch z vedeckých konferencií. Priemer na 1 

akademického pracovníka FPM v roku 2012 bol 6,38 publikácií. Súčasne bolo registrovaných 348 citácií 

a ohlasov, čo je 3,192 na  jedného akademického pracovníka. 

Každý pracovník má za úlohu publikovať výsledky VVČ vo forme vedeckých a odborných článkov, 

knižných publikácií a iných výstupov. Výsledky výskumu na FPM sa pravidelne hodnotia na 

zasadnutiach katedier, na zasadnutiach Kolégia dekana FPM a vo Vedeckej rade FPM. Pracovníci, ktorí 

sa dostatočne nevenujú vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti, absolvujú pohovor s vedúcim katedry 

a súčasne je ich pasivita zohľadnená pri rozdeľovaní pedagogických úväzkov, ako aj v osobných 

príplatkoch. V súvislosti s hodnotením ARRA prijala FPM EU početné opatrenia na zvýšenie účinnosti 

pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti. 

 

Orientácia výskumu na FPM bola v roku 2012 zameraná na problémy podnikateľskej praxe a vychádzala 

z podnikových procesov v období hospodárskej krízy. Profilácia výskumu bola v súlade so schválenými 

projektmi vedeckej grantovej agentúry a odborným zameraním  jednotlivých katedier. 

 

Na fakulte sa konala dňa 8.11.2012 v rámci Týždňa vedy a techniky medzinárodná vedecká konferencia 

doktorandov: „Ekonomika, financie a manažment podniku VI.“. Katedra podnikovohospodárska 

usporiadala medzinárodnú vedeckú konferenciu „Aktuálne problémy podnikovej sféry“ dňa 17.5.2012, 

v dňoch 15.11.- 16.11.2012 sa konal medzinárodný vedecký seminár Katedry podnikových financií pri 

príležitosti ukončenia riešenia grantovej úlohy VEGA s názvom „Nové trendy v medzinárodnom zdanení 

a ich vplyv na zdanenie podnikateľskej sféry v roku 2012“. 

Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave vydáva v spolupráci s Nadáciou Manažér vedecký 

časopis „Ekonomika a manažment“. 

2.5. Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu na Fakulte medzinárodných vzťahov za rok 

2012 

Do vedeckovýskumnej práce boli zapojení všetci akademickí pracovníci FMV. Novoprijatí pracovníci 

v roku 2012 budú zapojení do vedeckovýskumných tímov v roku 2013. Aktivity Fakulty medzinárodných 

vzťahov vychádzali 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 
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v medzinárodnom rámci. Výskumné aktivity sú v súlade s rámcom, ktorý bol schválený Dlhodobým 

zámerom rozvoja FMV v období rokov 2011-2015 s výhľadom do r. 2019, ktorý bol schválený VR FMV 

25.11.2011. 

Pri riešení výskumných projektov bola venovaná pozornosť ekonomickým, politickým, bezpečnostným 

a kultúrnym aspektom medzinárodných vzťahov vychádzajúc z analýz na regionálnej stredoeurópskej 

a globálnej úrovni a právu v oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov. Výskumné projekty boli 

zamerané na problematiku štyroch slobôd pohybu v EÚ, prisťahovalectva a politicko-ekonomickej 

diverzifikácie, multipolarity, medzikultúrnych vzťahov a sociálneho kapitálu a neoregionalizácii. Fakulta 

bola v roku 2012 zapojená do riešenia 6 projektov VEGA, 1 projektu KEGA a 1 zahraničného projektu 

podporeného Jean Monnet programme. V rámci grantov Ekonomickej univerzity v Bratislave boli riešené 

3 projekty mladých vedeckých pracovníkov. Pracovníci fakulty v roku 2012 publikovali 140 výstupov. 

Medzi pravidelné a významné aktivity vo vedeckovýskumnej činnosti patria i vedecké konferencie. 

Fakulta medzinárodných vzťahov organizovala tradične jednu medzinárodnú vedeckú konferenciu 

doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov "Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných 

vzťahov 2011" a jednu medzinárodnú vedeckú konferenciu „Aktuálne otázky svetovej ekonomiky 

a politiky“.  

Fakulta vydáva dva vedecké časopisy: Almanach a Medzinárodné vzťahy. Časopis Medzinárodné vzťahy 

bol v roku 2012 zapojený do databázy EBSCO a Pro Quest. 

2.6. Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu na Podnikovohospodárskej fakulte v 

Košiciach za rok 2012 

Do vedecko-výskumnej činnosti na PHF boli zapojení všetci akademickí pracovníci fakulty. Fakulta 

považuje za úspech získanie projektu APVV a následné aktivity spojené s naplnením jeho cieľov. Počas 

roka 2012 bolo v rámci APVV projektu v programe R implementovaných niekoľko štatistických testov 

pre skúmanie stacionarity časových radov, identifikáciu štrukturálnych zlomov a výber špecifikácie 

modelov časových radov. Výstupom z riešenia projektu sú vytvorené programové kódy, 1 článok 

v zahraničnom karentovanom časopise a 1 článok v domácom karentovanom časopise (v spolupráci 

s riešením prebiehajúceho príbuzného projektu VEGA), ako aj 3 práce zatiaľ publikované na internete 

(working papers). 

Okrem toho boli na fakulte realizované nasledujúce vedecko-výskumné aktivity: 

 projekty: 

VEGA - 5, Projekt európskej teritoriálnej spolupráce ENER-SUPPLY - 1, projekt mladých 

vedeckých pracovníkov - 3, projekt hospodárskej praxe - 1, projekt Slovenskej sporiteľne -1, 

projekt IBM - 1 

 počet publikačných výstupov: 310 

 najvýznamnejšími  výstupmi je 7 monografií, 3 články v zahraničných karentovaných časopisoch, 

2 články v domácich karentovaných časopisoch, 26 vedeckých prác v zahraničných 

nekarentovaných časopisoch a 24 publikovaných príspevkov na zahraničných vedeckých 

konferenciách.  

Na PHF prebehli v roku 2012 dve medzinárodné vedecké konferencie a sedem vedeckých 

workshopov. PHF participovala ako spoluorganizátor s VŠE Praha, ČR a ESC Rennes, France na 

organizovaní  medzinárodnej  konferencie. 

 počet vydávaných vedeckých časopisov: 3. 
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2.7. Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu na Fakulte aplikovaných jazykov za rok 2012 

V roku 2012 riešila fakulta 1 projekt KEGA „Vplyv webových aplikácií na rozvoj jazykových zručností“ 

(zodpovedná riešiteľka PaedDr. Eva Stradiotová, PhD., doba riešenia: 2012-2014). 

Na fakulte bolo publikovaných 185 publikačných výstupov. V roku 2012 sa na fakulte uskutočnili 3 

celofakultné konferencie (III. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, 

medzinárodná vedecká konferencia Cudzie jazyky v premenách času III., medzinárodná vedecká 

konferencia Interkultúrna komunikácia vo výučbe cudzích jazykov v 21. storočí) a 2 medzinárodné 

vedecké semináre (Internet a nová lexika v ruskom jazyku; O koncepciách štúdia cudzieho jazyka 

a metódach odborného akademického vzdelávania v cudzom jazyku). 

 

Fakulta od roku 2012 vydáva vedecký časopis „Lingua et vita“. V roku 2012 vyšli 2 čísla. 

 

2.8. Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu na Ústave ekonómie a manažmentu EU za rok 

2012 

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave fungoval v roku 2012 Ústav ekonómie a manažmentu (ÚEM).  

 

Ústav ekonómie a manažmentu (ÚEM) je celouniverzitným výskumným pracoviskom, ktorého cieľom 

je prispievať k rozvoju ekonomickej teórie a ekonomického výskumu na univerzite. 

V roku 2012 na ústave pôsobili 2 pracovníci (z toho 1 na 0,5 úväzku počas celého roka a 1 pracovník od 

1.10.2012). 

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) – príprava záverečnej správy projektu. 

 

ÚEM sa podieľal na príprave podkladov pre návrh projektu do 7. rámcového programu pod názvom - 

Framework for Innovating Responsibly in Europe (FIRE). 

Ústav tiež predložil žiadosť o projekt OECD Analýza systému vysokoškolského vzdelávania v SR: stav a 

perspektívy, komparácia s vybranými krajinami OECD. 

 

 

Poznámka: Činnosť Centra európskych a globálnych štúdií bola v roku 2012 utlmená z rozpočtových 

dôvodov (nepridelenie rozpočtových prostriedkov na fungovanie centra v rámci rozpočtových špecifík).  
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3. FINANČNÉ ZDROJE VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI 

3.1. Štruktúra výskumných projektov a ich finančné zdroje 

V roku 2012 sa na EU v Bratislave riešilo celkovo 143 projektov. Počet projektov sa v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom mierne znížil. V štruktúre projektov dominovali projekty VEGA (62 

projektov), projekty hospodárskej praxe (12 projektov) a projekty KEGA (9 projektov). Počet projektov 

mladých vedeckých pracovníkov oproti roku 2011 poklesol, čo bolo čiastočne podmienené snahou 

podporiť menší počet kvalitných projektov, keďže objem disponibilných prostriedkov na túto schému je 

veľmi obmedzený. Pozitívnym javom je zvýšené zapájanie sa mladých vedeckých pracovníkov 

a doktorandov do riešenia projektov VEGA, KEGA, APVV. Podrobné informácie o štruktúre riešených 

projektov v rokoch 2011 a 2012 sú uvedené v tabuľke 3.1.1. a v grafe č. 1. 

Tabuľka č. 3.1.1.: Štruktúra riešených projektov v roku 2012 (porovnanie s rokom 2011) 

Druh projektov Rok 2011 Rok 2012 

Projekty EÚ (7.RP) 2 2 

Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie 1 2 

Projekty APVV 6 5 

Projekty VEGA 69 62 

Projekty KEGA 13 9 

Projekty hosp. praxe  5 11 

Projekty MVTS 2 3 

Projekty mladých prac. do 30 r.  17 14 

Iné projekty* 36 34 

Spolu 151 142 

*participácia na projektoch iných univerzít + projekty aplikovaného výskumu 
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Graf. č. 1 - Štruktúra projektov riešených v roku 2012 
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Tabuľka č. 3.1.2. a graf č. 2 zachytávajú riešené projekty v rokoch 2011 a 2012 z hľadiska získaných 

finančných prostriedkov. Najvyšší objem získaných finančných prostriedkov plynul z projektov 

Operačného programu Výskum a vývoj „Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu 

pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí“ a Operačného programu Vzdelávanie „Zvyšovanie kvality 

doktorandského štúdia a podpora medzinárodného výskumu na NHF EU v Bratislave“. Graf č. 3 

poskytuje porovnanie priemernej výšky prostriedkov pridelených na grant v rámci jednotlivých 

grantových schém v rokoch 2012 a 2011. Graf č. 4 poskytuje porovnanie štruktúry celkových finančných 

prostriedkov získaných z grantov za roky 2011 a 2012. 

 

Tabuľka č. 3.1.2. Získané finančné prostriedky z riešenia výskumných projektov (roky 2011, 2012) 

Druh projektov 

Získané finančné prostriedky (v Eur) 

2011 2012 

BV KV BV KV 

Projekty EÚ (7.RP) 34 290 0 9 000 0 

Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie 1 741 197 0 273 005,33 1 816 602,96 

Projekty APVV 42 037 0 107 275 0 

Projekty VEGA 203 421 45 486 290 389 61 413 

Projekty KEGA 61 830 10 442 62 917 0 

Projekty hosp. praxe  48 490 0 35560 0 

Projekty MVTS 5 566 0 43 200 5 400 

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

Iné projekty* 56 993 0 109 214,61 0 

SPOLU 2 173 397 55 928 948 060,94 1 883 415,96 

 *BV – Bežné výdavky 

 *KV – Kapitálové výdavky 
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Z tabuľky 3.1.3. a nadväzujúceho grafu č. 5 vyplýva, že najväčší počet projektov sa v roku 2012 riešil na 

Obchodnej fakulte (33% z celkového počtu riešených projektov), na druhej strane najnižší počet  

projektov sa riešil na Fakulte aplikovaných jazykov (1%), Fakulte medzinárodných vzťahov(7%) 

a Fakulte hospodárskej informatiky (7%). V objeme získaných finančných prostriedkov na projekty 

v roku 2012 bola najúspešnejšia NHF EU v Bratislave (tabuľka 3.1.4. a graf č. 6). 

Tabuľka č. 3.1.3.: Štruktúra riešených výskumných projektov na EU v Bratislave v roku 2012 
 

Druh projektu NHF OF FHI FPM FMV FAJ PHF ÚEM Spolu 

Projekty EÚ (7.RP) 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Projekty APVV 3 0 1 0 0 0 1 0 5 

Projekty VEGA 22 10 4 14 6 0 5 1 62 

Projekty KEGA 2 3 2 0 1 1 0 0 9 

Projekty hosp. praxe  0 10 0 0 0 0 1 0 11 

Projekty MVTS 2 1 0 0 0 0 0 0 3 

Projekty mladých prac. do 30 r.  2 3 2 1 3 0 3 0 14 

Iné projekty* 5 20 0 2 1 0 6 0 34 

SPOLU 39 47 10 17 11 1 16 1 142 

*participácia na projektoch iných univerzít + projekty aplikovaného výskumu 
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Graf. č. 5 - Percentuálny podiel fakúlt na celkovom 
počte výskumných projektov (2012) 



18 

 

 

Tabuľka č. 3.1.4: Získané finančné prostriedky z výskumných projektov podľa fakúlt EU v Bratislave v r. 2012 

Druh projektov 

Získané finančné prostriedky v r. 2012 (v Eur) 

NHF OF FHI FPM 

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

Projekty EÚ (7.RP) 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 

Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie 273 005,33 1 816 602,96 2 089 608,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Projekty APVV 83 874,00 0,00 83 874,00 0,00 0,00 0,00 1 918,00 0,00 1 918,00 0,00 0,00 0,00 

Projekty VEGA 149 195,00 24 336,00 173 531,00 43 931,00 14 297,00 58 228,00 16 759,00 10 623,00 27 382,00 46 066,00 9 587,00 55 653,00 

Projekty KEGA 22 562,00 0,00 22 562,00 22 189,00 0,00 22 189,00 11 083,00 0,00 11 083,00 0,00 0,00 0,00 

Projekty  hosp. praxe  0,00 0,00 0,00 27 160,00 0,00 27 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Projekty MVTS 1 200,00 0,00 1 200,00 38 750,00 5 400,00 44 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Projekty mladých  prac. do 30 r.  2 495,00 0,00 2 495,00 3 882,00 0,00 3 882,00 2 526,00 0,00 2 526,00 1 325,00 0,00 1 325,00 

Iné projekty* 60 450,00 0,00 60 450,00 21 285,23 0,00 21 285,23 0,00 0,00 0,00 3 030,00 0,00 3 030,00 

SPOLU 594 781,33 1 840 938,96 2 435 720,29 157 197,23 19 697,00 176 894,23 39 286,00 10 623,00 49 909,00 50 421,00 9 587,00 60 008,00 

             

Druh projektov 

Získané finančné prostriedky v r. 2012 (v Eur) 

FMV FAJ PHF ÚEaM 

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

Projekty EÚ (7.RP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Projekty APVV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 483,00 0,00 21 483,00 0,00 0,00 0,00 

Projekty VEGA 9 752,00 1 222,00 10 974,00 0,00 0,00 0,00 22 981,00 1 348,00 24 329,00 1 705,00 0,00 1 705,00 

Projekty KEGA 1 706,00 0,00 1 706,00 5 377,00 0,00 5 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Projekty  hosp. praxe  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 0,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00 

Projekty MVTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 250,00 0,00 3 250,00 

Projekty mladých prac. do 30 r.  3 605,00 0,00 3 605,00 0,00 0,00 0,00 3 667,00 0,00 3 667,00 0,00 0,00 0,00 

Iné projekty* 6 426,00 0,00 6 426,00 0,00 0,00 0,00 18 023,38 0,00 18 023,38 0,00 0,00 0,00 

SPOLU 21 489,00 1 222,00 22 711,00 5 377,00 0,00 5 377,00 74 554,38 1 348,00 75 902,38 4 955,00 0,00 4 955,00 

*participácia na projektoch iných univerzít + projekty aplikovaného výskumu
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Tabuľka č. 3.1.5. a graf 7 poskytujú prehľad o počte podaných a získaných projektov na EU v 

Bratislave v roku 2012. Z uvedených údajov vyplýva, že z hľadiska podávania nových projektov 

bola v roku 2012 najaktívnejšia Obchodná fakulta EU v Bratislave, nasledovaná 

Národohospodárskou fakultou EU v Bratislave. Najnižší počet podaných projektov bol na Fakulte 

aplikovaných jazykov a na Fakulte hospodárskej informatiky.  
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Tabuľka č. 3.1.5.: Počet podaných a získaných projektov na EU v Bratislave v roku 2012 
 

Typ projektov 

Počty projektov v roku 2012 

Počet podaných projektov Počet získaných projektov 1 

NHF OF FHI FPM FMV FAJ PHF ÚEM NHF OF FHI FPM FMV FAJ PHF ÚEM 

Projekty EÚ (7.RP) 1 2 0 1 0 0 0 1 1 (1) 1 0 0 0 0 0 

Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 (4) 0 

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

Projekty VEGA 12 7 2 10 3 2 9 0 9 (4) 2 (2) 7 (1) (2) (4) 0 

Projekty KEGA 4 2 4 10 1 5 1 0 (4) 1 1 (4) (10) (1) (5) 0 0 

Projekty hosp. praxe  0 6 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 (8) 0 

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

Projekty mladých prac. do 30 r. 4 7 4 2 3 0 5 0 2 3 1 0 3 0 3 0 

Iné projekty* 4 6 1 0 6 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 

SPOLU 27 30 11 24 14 7 24 2 15 (4) 16 (5) 5 (6) 7 (10) 3 (2) (7) 5 (17) 0 

 

*participácia na projektoch iných univerzít + projekty aplikovaného výskumu 
 1 

Ak nebol výsledok posudzovania projektov známy k 31.12.2012,  ich počet je uvedený v zátvorke. 
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V roku 2012 pokračovala podpora mladých vedeckých pracovníkov a interných doktorandov na EU 

v Bratislave formou implementácie schémy podpory projektov mladých vedeckých pracovníkov. V roku 

2012 bolo podporených 14 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  (2011 – 2012, Eur) 

 

  NHF OF FHI FPM FMV FAJ PHF SPOLU 

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

Rok 2012 2 495 3 882 2 526 1 325 3 605 0 3 667 17 500 

 

V roku 2012 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“) a jeden projekt OP Vzdelávanie (NHF EU v Bratislave, projekt „Zvyšovanie kvality 

doktorandského štúdia a podpora medzinárodného výskumu na NHF EU v Bratislave“). V oboch 

projektoch je Národohospodárska fakulta ako zodpovedným riešiteľom. 
 

Tabuľka č. 3.1.5.: Projekty riešené z OP Výskum a vývoj a OP Vzdelávanie v rokoch 2011 – 2012 
 

 Počet projektov 
Získané finančné 

prostriedky 

2011 2012 2011 2012 

Zodpovedný riešiteľ projektu -Národohospodárska 

fakulta EU v Bratislave – Projekt OP VaV 
1 1 277 593,96 1 741 197,00 

Zodpovedný riešiteľ projektu -Národohospodárska 

fakulta EU v Bratislave – Projekt OP VaV 
0 1 0 221 065,20 

SPOLU 1 2 277 593,96 1 962 262,20 
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Graf č. 7 - Počet podaných a získaných  výskumných 
projektov podľa jednotlivých fakúlt  (2012) 
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3.2. Existujúce schémy na podporu VVČ a doktorandského štúdia na EU v Bratislave 

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, ktorý vypracujú a predložia pracovníci v rámci schém 

európskych fondov určených na podporu vedy a výskumu, resp. štrukturálnych fondov EÚ, udeľuje 

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. 

V roku 2012 bola udelená i finančná odmena autorom publikačných výstupov, 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“. 

Na podporu kvalifikačného rastu mladých vedeckých pracovníkov sú zamerané aj nasledovné opatrenia: 

-  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, 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 2012 boli z Fondu podporení šiesti študenti 

doktorandského štúdia (4 z NHF, 2 z FMV) v celkovej výške 5000,- EUR. 

 

Jednotlivé fakulty majú tiež zavedené schémy a opatrenia, ktoré majú podporiť rozvoj vedecko-výskumnej 

činnosti s osobitným dôrazom na mladých výskumných pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia. 
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4. PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV VEDECKOVÝSKUMNEJ PRÁCE 

4.1. Vedecké podujatia organizované na EU v Bratislave v roku 2012 

V roku 2012 sa na EU v Bratislave v spolupráci s Národohospodárskou fakultou EU v Bratislave 

uskutočnili 2 medzinárodné vedecké podujatia celosvetového významu: 

- „20. ročník medzinárodnej INPUT-OUTPUT konferencie“, ktorá sa konala v dňoch 25.-29. 

júna 2012. V rámci konferencie prebiehala diskusia v 11 paralelných sekciách, v ktorých vystúpilo 

s odbornými príspevkami viac ako 230 výskumníkov z asi 50 krajín sveta. 

- „Kongres ERSA – Regions in motion, breaking the path“ sa uskutočnil v dňoch 21.-24. augusta 

2012. Na kongrese sa zúčastnilo viac ako 700 účastníkov zo 49 krajín, ktorí prezentovali 537 

príspevkov v 46 paralelných sekciách. 

V roku 2012 sa na EU v Bratislave uskutočnili aj ďalšie medzinárodné vedecké konferencie, semináre, 

workshopy a ďalšie vedecké podujatia.  

Prehľad podujatí organizovaných Oddelením pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave: 

- Informačný seminár SAIA a SOVVA „Mobilita výskumných pracovníkov a doktorandov“ 

Dátum konania: 1.3.2012 

V rámci informačného seminára boli študentom doktorandského štúdia a mladým vedeckým pracovníkom 

prezentované programy Sciex-NMS
ch

, Akcia Rakúsko-Slovensko, Národný štipendijný program, 

akademické mobility a program Ľudia 7.RP, ako aj finančné nástroje podpory a služby servisných centier 

EURAXESS a tiež podpora v oblasti praktických záležitostí spojených s mobilitou a relokáciou 

výskumníkov. 

 

- Spoločné promócie študentov doktorandského štúdia jednotlivých fakúlt EU v Bratislave 

Dátum konania: 30.03.2012, 4.10.2012 

Od roku 2012 a na EU v Bratislave konajú spoločné promócie absolventov doktorandského štúdia 

jednotlivých fakúlt EU v Bratislave.  

Prvých spoločných promócií absolventov doktorandského štúdia jednotlivých fakúlt Ekonomickej 

univerzity sa zúčastnilo 6 absolventov doktorandského štúdia zo 4 fakúlt EU v Bratislave: 

Národohospodárskej fakulty, Obchodnej fakulty, Fakulty podnikového manažmentu a Fakulty 

medzinárodných vzťahov. 

Druhých spoločných promócií absolventov doktorandského štúdia jednotlivých fakúlt EU v Bratislave, 

ktoré sa konali 4.10.2012, sa zúčastnilo spolu 51 absolventov z Národohospodárskej fakulty, Obchodnej 

fakulty, Fakulty hospodárskej informatiky, Fakulty podnikového manažmentu, Fakulty medzinárodných 

vzťahov a Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach. 

 

- Prednáška člena Rímskeho klubu p. Guntera Pauliho 

Dátum konania: 23.5.2012 

Slovenská asociácia pre Rímsky klub v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Club of 

Rome – European Support Center usporiadali pre akademických pracovníkov univerzity a študentov 

Ekonomickej univerzity v Bratislave, ako aj pre ďalších záujemcov z radov odbornej verejnosti prednášku 

prof. Dr. Guntera Pauliho z Polytechnic University of Turin, zakladateľa ZERI Foundation a člena 

Rímskeho klubu, na tému The Blue Economy: 10 years, 100 innovations, 100 million jobs.  
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- Prednáška regionálneho riaditeľa J.P. MORGAN p. George Juscsaka 

Dátum konania: 3.5.2012 

Všetkým záujemcom z radov študentov a akademických pracovníkov EU v Bratislave bola určená 

prednáška pána George Juscsaka, výkonného riaditeľa J. P. Morgan Asset Management, poprednej 

svetovej spoločnosti v oblasti správy aktív a majetku. Prednáška s názvom „Bore it-Build it-Buy it“ 

populárnou formou priblížila prácu prestížnych svetových investičných spoločností a poskytla relevantné 

informácie pre investovanie individuálnych investorov prostredníctvom týchto spoločností. 

Pri príležitosti návštevy p. Juscsaka na EU v Bratislave sa uskutočnil aj workshop na tému „J.P. Morgan 

Liquidity fund investment processes“ s vybranými študentmi 2. a 3. stupňa štúdia, na ktorom boli vybraní 

študenti, ktorí budú mať možnosť spolupracovať s J.P. Morgan vo Viedni na príprave „Global Cash 

Management Survey“. 

 

- Séria prednášok „Praktické aspekty prípravy a publikovania vedeckých článkov“ – prof. 

Alexandru Minea 

Dátum konania: 19.–21.6.2012 

Séria prednášok pre všetkých vedeckých pracovníkov a doktorandov EU v Bratislave prednášaná prof. 

Alexandra Minea z University of Auvergne (Clermont-Ferrand, Francúzsko) na tému Metodológia 

výskumu (Research Methods). Prednášky v anglickom jazyku boli zamerané na stratégie prípravy 

vedeckých článkov a ich publikovanie v impaktovaných časopisoch. 

 

- Workshop CIRIEC na EU v Bratislave 

Dátum konania: 12.9.2012 

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa 12. septembra 2012 ako predkongresová aktivita 29. kongresu 

organizácie CIRIEC, ktorý sa uskutočnil vo Viedni na tému "Public, social and cooperative economy - 

Meeting the general interest", uskutočnil workshop zameraný na fungovanie verejného sektora v SR a 

rozvoj spolupráce s národnými pobočkami CIRIEC a EU v Bratislave. Na workshope sa zúčastnili 

zástupcovia jednotlivých fakúlt EU v Bratislave z radov vedeckých pracovníkov a doktorandov ako aj 

zástupcovia CIRIEC zo štyroch kontinentov. 

 

- Konferencia "Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Medzi stagnáciou a oživením" 

Dátum konania: 26.9.2012 

Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied a Ekonomická univerzita v Bratislave zorganizovali pri 

príležitosti prezentácie 7. ročníka  publikácie v sérii "Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Medzi 

stagnáciou a oživením" konferenciu. Konferencie sa zúčastnili vedeckí pracovníci a doktorandi z EU 

v Bratislave a SAV a širšia odborná verejnosť. 

 

- Noc výskumníkov 2012 

Dátum konania: 28.9.2012 

28. septembra 2012 sa Ekonomická univerzita v Bratislave po druhý krát zúčastnila na festivale vedy „Noc 

výskumníkov 2012“. Do podujatia sa tento rok zapojili výskumníci a doktorandi z Národohospodárskej 

fakulty, Obchodnej fakulty, Fakulty hospodárskej informatiky a Fakulty aplikovaných jazykov EU v 

Bratislave, ktorí prezentovali svoj výskum a odpovedali na otázky návštevníkov podujatia v dvoch 

prezentačných stánkoch „Ekonómia pre všetkých“ a „Mysli ekonomicky“ v obchodnom centre AVION v 

Bratislave. Do podujatia Noc výskumníkov 2012 sa v Košiciach zapojila  Podnikovohospodárska fakulta. 

 

- Prezentácia IBM SPSS Data Collection 

Dátum konania: 10.10.2012 

Pre všetkých akademických pracovníkov a doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave OVaDŠ 

zorganizovalo prezentáciu na tému „IBM SPSS Data Collection“. Prezentácia bola zameraná na využitie 

modulu SPSS Data Collection na zber pôvodných dát, vytvorenie dotazníka, zber dát s využitím internetu a 

na ďalšie účely. 
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- EDAMBA 2012 

Dátum konania: 22.11.2012 

Už 15. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov 

EDAMBA 2012 sa zúčastnilo viac ako 150 účastníkov z Ekonomickej univerzity v Bratislave, iných 

vysokých škôl v SR, ako aj doktorandov zo zahraničných univerzít (Ruska, Poľska, Rumunska a ďalších). 

 

- Deň OECD na EU v Bratislave 

Dátum konania: 6.12.2012 

Ekonomická univerzita v Bratislave usporiadala 6. decembra 2012 Deň OECD, ktorý sa realizoval 

v nadväznosti na návštevu generálneho tajomníka OECD José Ángela Gurria Treviñu v SR. V rámci 

programu sa uskutočnilo stretnutie pána Makoto Miyasaka a pani Manon Picard, pracovníkov oddelenia 

ľudských zdrojov OECD s doktorandmi EU v Bratislave − záujemcami o výskumné stáže v OECD, ktoré 

sa budú realizovať v rámci Memoranda o porozumení podpísaného medzi OECD a EU v Bratislave v júni 

2012. 

V rámci dňa OECD na EU v Bratislave 6. decembra 2012 sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej 

rady Ekonomickej univerzity v Bratislave rozšírené o Vedeckú radu Národohospodárskej fakulty 

Ekonomickej univerzity v Bratislave, na ktorom bol udelený čestný titul DOCTOR HONORIS CAUSA 

Ekonomickej univerzity v Bratislave José Ángelovi Gurríovi Treviñovi, generálnemu tajomníkovi OECD. 

 

Prehľad vedeckých podujatí organizovaných v roku 2012 jednotlivými fakultami je uvedený v tabuľke 4.1. 

Tabuľka č. 4.1. : Vedecké podujatia organizované fakultami v roku 2012 

Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 
Fakulta 

Organizátor: 
Fakulta/Katedra 

Dátum 
konania 

Cieľová skupina 

Teoretické a praktické 
dôsledky vonkajšej 
nerovnováhy krajín 

eurozóny – pohľad na 
postavenie a úlohy 

finančného systému.  

vedecký seminár NHF 
Katedra aplikovanej 

informatiky a 
výpočtovej techniky 

14.11.2012 
Riešitelia PMVP 

2315027 

Money, Banking and 
Financial Markets - How 

Does the Central and 
Eastern Europe Cope up 
with the Global Financial 

Crisis? 

medzinárodná 
vedecká 

konferencia 
NHF 

Katedra bankovníctva a 
medzinárodných 

financií 

27. – 28. 09. 
2012 

pedagógovia, 
vedeckí pracovníci, 

doktorandi a 
študenti EUBA a 
medzinárodných 

inštitúcií 

Workshop doktorandov v 
rámci Týždňa vedy  

workshop NHF 
Katedra bankovníctva a 

medzinárodných 
financií 

7.11.2012 
mena, medzinárodné 

financie 

Štruktúra novinárskeho 
prejavu a práca so slovom  

workshop NHF 
Katedra ekonomickej 

teórie 
26.3.2012 

pedagógovia, 
vedeckí pracovníci, 

doktorandi a 
študenti EUBA 

ETER 2012 
medzinárodná 

vedecká 
konferencia 

NHF 
Katedra ekonomickej 

teórie 
9.11.2012 

pedagógovia, 
vedeckí pracovníci, 

doktorandi a 
študenti EUBA a 
medzinárodných 

inštitúcií 

Ekonomické informácie v 
masmédiách  

workshop NHF 
Katedra ekonomickej 

teórie 
5.11.2012 

pedagógovia, 
vedeckí pracovníci, 

doktorandi a 
študenti EUBA 
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Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 
Fakulta 

Organizátor: 
Fakulta/Katedra 

Dátum 
konania 

Cieľová skupina 

Beseda s nositeľom 
Pulitzerovej ceny 

beseda NHF 
Katedra ekonomickej 

teórie 
6.11.2012 

pedagógovia, 
vedeckí pracovníci, 

doktorandi a 
študenti EUBA 

Modely otvorenej 
ekonomiky 

medzinárodný 
vedecký seminár 

NHF 
Katedra ekonomickej 

teórie 
8.11.2012 

doktorandi a 
výskumníci, široká 
odborná verejnosť 

Modely otvorenej 
ekonomiky 

medzinárodný 
vedecký seminár 

NHF 
Katedra ekonomickej 

teórie 
8.11.2012 

doktorandi a 
výskumníci, široká 
odborná verejnosť 

Modely otvorenej 
ekonomiky 

vedecký seminár NHF 
Katedra ekonomickej 

teórie 
8.11.2012 

doktorandi a 
výskumníci, široká 
odborná verejnosť 

Financie a riziko 
medzinárodná 

vedecká 
konferencia 

NHF Katedra financií 26.11.2012 

pedagógovia, 
vedeckí pracovníci, 

doktorandi a 
študenti EUBA a 
medzinárodných 

inštitúcií 

Bratislava Economic 
Seminar 

vedecký seminár NHF 
Katedra hospodárskej 

politiky 
28.3.2012 

výskumníci EU v BA, 
NBS, SAV, 

doktorandi, študenti, 
široká odborná 

verejnosť 

Bratislava Economic 
Seminar 

vedecký seminár NHF 
Katedra hospodárskej 

politiky 
20.4.2012 

výskumníci EU v BA, 
NBS, SAV, 

doktorandi, študenti, 
široká odborná 

verejnosť 

Bratislava Economic 
Seminar 

vedecký seminár NHF 
Katedra hospodárskej 

politiky 
26.9.2012 

výskumníci EU v BA, 
NBS, SAV, 

doktorandi, študenti, 
široká odborná 

verejnosť 

Bratislava Economic 
Seminar 

vedecký seminár NHF 
Katedra hospodárskej 

politiky 
24.10.2012 

výskumníci EU v BA, 
NBS, SAV, 

doktorandi, študenti, 
široká odborná 

verejnosť 

Reading seminar workshop NHF 
Katedra hospodárskej 

politiky 
30.10.2012 

doktorandi a 
výskumníci 

Týždeň vedy v SR  workshop NHF 
Katedra hospodárskej 

politiky 
6.11.2012 

doktorandi a 
výskumníci, široká 
odborná verejnosť 

Týždeň vedy v SR  workshop NHF 
Katedra hospodárskej 

politiky 
8.11.2012 

doktorandi a 
výskumníci, široká 
odborná verejnosť 

Reading seminar workshop NHF 
Katedra hospodárskej 

politiky 
20.11.2012 

doktorandi a 
výskumníci 

Bratislava Economic 
Seminar 

vedecký seminár NHF 
Katedra hospodárskej 

politiky 
21.11.2012 

výskumníci EU v BA, 
NBS, SAV, 

doktorandi, študenti, 
široká odborná 

verejnosť 
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Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 
Fakulta 

Organizátor: 
Fakulta/Katedra 

Dátum 
konania 

Cieľová skupina 

Reading seminar workshop NHF 
Katedra hospodárskej 

politiky 
27.11.2012 

doktorandi a 
výskumníci 

Reading seminar workshop NHF 
Katedra hospodárskej 

politiky 
4.12.2012 

doktorandi a 
výskumníci 

Reading seminar workshop NHF 
Katedra hospodárskej 

politiky 
11.12.2012 

doktorandi a 
výskumníci 

Bratislava Economic 
Seminar 

vedecký seminár NHF 
Katedra hospodárskej 

politiky 
12.12.2012 

výskumníci EU v BA, 
NBS, SAV, 

doktorandi, študenti, 
široká odborná 

verejnosť 

Výstava publikovaných 
prác členov katedry 

výstava NHF Katedra pedagogiky 5.11.2012 
vedecko-výskumní 

pracovníci, učitelia a 
študenti 

Seminár Business analytika 
v poisťovacích 
spoločnostiach 

vedecký seminár NHF Katedra poisťovníctva 23.2.2012 

seminár pre 
študentov 1. ročníka 

2. stupňa štúdia 
študijného programu 

Poisťovníctvo 
v spoločnosti SAS 

Slovakia, s.r.o. 

Seminár Činnosť a úlohy 
Slovenskej asociácie 

poisťovní 
vedecký seminár NHF Katedra poisťovníctva 1.3.2012 

seminár pre 
študentov 1. ročníka 

2. stupňa štúdia 
študijného programu 

Poisťovníctvo v 
Slovenskej asociácii 

poisťovní 

Seminár Výberový proces v 
Allianz – Slovenskej 

poisťovni, a.s. 
vedecký seminár NHF Katedra poisťovníctva 29.3.2012 

seminár pre 
študentov 1. ročníka 

2. stupňa štúdia 
študijného programu 

Poisťovníctvo v 
Allianz - Slovenskej 

poisťovni 

Seminár Myslite 
AEGONomicky v 

spoločnosti AEGON 
vedecký seminár NHF Katedra poisťovníctva 19.4.2012 

seminár pre 
študentov 1. ročníka 

2. stupňa štúdia 
študijného programu 

Poisťovníctvo v 
životnej poisťovni 

AEGON, a.s. 

Workshop Analytika v 
marketingu poisťovní 

workshop NHF Katedra poisťovníctva 5.11.2012 

workshop pre 
študentov 3. ročníka 

1. stupňa štúdia 
študijného programu 

Workshop Reklamná 
kampaň poisťovacej 

spoločnosti 
workshop NHF Katedra poisťovníctva 10.12.2012 

workshop pre 
študentov 3. ročníka 

1. stupňa štúdia 
študijného programu 

Poisťovníctvo v 
životnej poisťovni 

AEGON 
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Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 
Fakulta 

Organizátor: 
Fakulta/Katedra 

Dátum 
konania 

Cieľová skupina 

Vedecký seminár Katedry 
poisťovníctva 

vedecký seminár NHF Katedra poisťovníctva 6.11.2012 

seminár pre 
študentov všetkých 

ročníkov a 
špecializácií NHF na 

pôde  

Vývojové trendy v 
poisťovníctve 2012  

medzinárodná 
vedecká 

konferencia 
NHF Katedra poisťovníctva 31.5.2012  odborná verejnosť 

Daňové otázky v 
poisťovníctve 

workshop NHF Katedra poisťovníctva 13.11.2012 

workshop pre 
študentov 4. 

ročníka2. stupňa 
štúdia študijného 

programu v 
spolupráci so 

spoločnosťou KPMG 

Špecifiká externého auditu 
v poisťovniach  

workshop NHF Katedra poisťovníctva 20.11.2012 

workshop pre 
študentov 4. 

ročníka2. stupňa 
štúdia študijného 

programu v 
spolupráci so 

spoločnosťou KPMG 

Workshop o cene práce workshop NHF 
Katedra sociálneho 

rozvoja a práce 
26.4.2012 

pracovníci a interní 
doktorandi katedry 

Sociálny rozvoj a kvalita 
života v kontexte 

makroekonomickej 
nerovnováhy 

medzinárodná 
vedecká 

konferencia 
NHF 

Katedra sociálneho 
rozvoja a práce 

17.-18.5.2012 

akademická obec, 
zástupcovia štátnej a 

verejnej správy, 
zamestnávatelia a 

iná odborná 
verejnosť 

Zimný seminár regionálnej 
vedy 

vedecký seminár NHF 
Katedra verejnej správy 
a regionálneho rozvoja 

21. - 24. 3.2012 
pracovníci a interní 
doktorandi katedry 

Inovácie v praxi 
a pedagogickom procese 

workshop OF 
Katedra informatiky 
obchodných firiem 

25.- 27.1.2012 
akademickí 
pracovníci a 
doktorandi  

Burza podnikateľských 
subjektov Slovenska a 

Turecka na Bratislavskej 
obchodnej a priemyselnej 

komore za účasti 
predstaviteľov 

proexportných organizácií 
Turecka a SR, 
veľvyslankyne 

a ekonomickej radkyne 
veľvyslanectva Turecka 

v SR 

workshop OF 
Katedra 

medzinárodného 
obchodu 

26.1.2012 

študenti, doktorandi 
, vedeckí a 

pedagogickí 
pracovníci 

Obchod a ochrana 
spotrebiteľa - Ing. Luboš 

Drahovský 
workshop OF Katedra marketingu 8.2.2012 

študenti, doktorandi 
a akademickí 

pracovníci 

Stretnutie doktorandov 
s vedením fakulty 

workshop OF Dekanát OF 14.2.2012 doktorandi OF 
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Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 
Fakulta 

Organizátor: 
Fakulta/Katedra 

Dátum 
konania 

Cieľová skupina 

Energetická politika SR 
v rámci stratégie 

energetickej politiky EU 
a využívania  

obnoviteľných zdrojov so 
zástupcami Slovenských  

elektrární 

workshop OF 
Katedra 

medzinárodného 
obchodu 

9.2.2012 
doktorandi 

a akademickí 
pracovníci katedry 

Prednáška prof. J. Sahuta - 
Ako úspešne publikovať 

v zahraničných vedeckých 
časopisoch 

workshop OF Dekanát OF 16.2.2012 
akademickí 

pracovníci OF 

Účasť študentov na 
predstavovaní služieb 

Európsko – ruskej banky 
a česko – ruskej banky pre 
slovenské podnikateľské 

subjekty - SARIO 

workshop OF 
Katedra 

medzinárodného 
obchodu 

16.2.2012 študenti, doktorandi 

Seminár prof. Sahuta 
s doktorandmi venovaný 

problematike tvorby 
vedeckej práce 

vedecký seminár OF Dekanát OF 17.2.2012 doktorandi OF 

Ochrana práv spotrebiteľa 
– ústavný a zákonný rámec 

(spotrebiteľské 
organizácie, práva 

a kompetencie, aktuálne 
problémy), doc. JUDr. 

Branislav Fridrich, PhD. 

workshop OF Katedra marketingu 22.2.2012 
študenti, doktorandi 

a akademickí 
pracovníci 

Riešenie ekonomických 
problémov v EU - predseda 

Zväzu priemyslu SR   Ing. 
Ivan Čarnogurský 

workshop OF 
Katedra 

medzinárodného 
obchodu 

23.2.2012 
študenti, doktorandi 

a akademickí 
pracovníci 

Nákupné správanie 
organizácií a elektronické 

aukcie - Peter Mikuláš  
workshop OF Katedra marketingu 28.2.2012 

študenti, doktorandi 
a akademickí 

pracovníci 

Aktuálne problémy 
potravinárskeho 

priemyslu, označovanie 
tovarov, informácie 
o obaloch tovarov 

z pohľadu spotrebiteľa - 
Ing. Jarmila Halgašová 

workshop OF Katedra marketingu 29.2.2012 
študenti, doktorandi 

a akademickí 
pracovníci 

Rozšírené zasadnutie KIOF 
k aktuálnym problémom 

vedy a výučby na katedre – 
prítomný hosť Ing. Ivan 

Hečko 

workshop OF 
Katedra informatiky 
obchodných firiem 

1.3.2012 

akademickí 
pracovníci, 
doktorandi, 
pracovníci 

bankového sektoru 
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Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 
Fakulta 

Organizátor: 
Fakulta/Katedra 

Dátum 
konania 

Cieľová skupina 

Podnikateľské prostredie 
Srbska a možnosti pre 

prienik slovenských 
podnikateľských subjektov 

- ekonomický radca 
veľvyslanectva Srbska  v SR 

Ing. Marko Nikolič 

workshop OF 
Katedra 

medzinárodného 
obchodu 

1.3.2012 
študenti, doktorandi 

a akademickí 
pracovníci 

Zahraničnoobchodná 
politika Fínska so 

zameraním na export 
špičkových technológií 

a poskytovanie 
poradenskej služby 

prostredníctvom 
organizácie 

CLINTEKFINLAND - 
zástupca  proexportnej 

organizácie FINPRO  Ing. 
Radko Mizera 

workshop OF 
Katedra 

medzinárodného 
obchodu 

6.3.2012 
študenti, doktorandi 

a akademickí 
pracovníci 

Ochrana spotrebiteľa – 
aktuálne problémy 

z pohľadu MH SR - Mgr. 
Ing. Imrich Csiba  

workshop OF Katedra marketingu 7.3.2012 
študenti, doktorandi 

a akademickí 
pracovníci 

Systém SAP – 
implementácia v praxi - 

Milan Bednár  
workshop OF Katedra marketingu 8.3.2012 

študenti, doktorandi 
a akademickí 

pracovníci 

Úloha Národnej agentúry 
pre rozvoj malého 

a stredného podnikania SR 
/NARMSP/ v európskej 
sieti Enterprise Európe 

Network, v službách pre 
MSP - vedúca oddelenia 
služieb pre MSP  PhDr. 

Stanislava Drusková 

workshop OF 
Katedra 

medzinárodného 
obchodu 

8.3.2012 
študenti, doktorandi 

a akademickí 
pracovníci 

Aktuálna situácia 
v eurozóne - Ing. Richard 

Sulik 
workshop OF 

Katedra 
medzinárodného 

obchodu 
13.3.2012 študenti OF 

Bezpečnosť spotrebiteľa, 
medzinárodné smernice 

elektrovýrobkov, 
elektronické nakupovanie 
a odstraňovanie odpadu 
elektrospotrebičov v SR - 

p. Hrdlička  

workshop OF Katedra marketingu 14.3.2012 
študenti, doktorandi 

a akademickí 
pracovníci 
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Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 
Fakulta 

Organizátor: 
Fakulta/Katedra 

Dátum 
konania 

Cieľová skupina 

Hodnotenie 
podnikateľského 

prostredia a realizácie 
proexportnej politiky SR vo 

vzťah k cieľom 
podnikateľského 

prostredia EU - prezident 
Asociácie malých podnikov 
Ing. Vladimír Sirotka, CSc. 

workshop OF 
Katedra 

medzinárodného 
obchodu 

15.3.2012 
študenti, doktorandi 

a akademickí 
pracovníci 

Ekologická stratégia Číny 
a spolupráca v oblasti 

ekológii a obnoviteľných 
zdrojov s EU - zástupca 

proexportnej organizácie 
FINPRO Ing. Radko Mizera 

workshop OF 
Katedra 

medzinárodného 
obchodu 

17.3.2012 
študenti, doktorandi 

a akademickí 
pracovníci 

Workshop k priebežnému 
plneniu cieľov projektu 

CREBIZ 
workshop OF Dekanát OF 20.3.2012 

študenti, partneri z 
akademického 

prostredie i 
hospodárskej praxe, 

akademickí 
pracovníci OF EU v 

Bratislave 

Ochrana spotrebiteľa 
a mobilný operátor - Anna 

Ghannamová  
workshop OF Katedra marketingu 21.3.2012 

študenti, doktorandi 
a akademickí 

pracovníci 

Oblasť sociálnych služieb - 
Anna Ghannamová  

workshop OF Katedra marketingu 21.3.2012 
študenti, doktorandi 

a akademickí 
pracovníci 

Controlling v 
medzinárodnom podnikaní 

- obchod a priemysel - 
téma : Controlling a jeho 

úloha vo firme VW 
Bratislava 

workshop OF 
Katedra 

medzinárodného 
obchodu 

21.3.2012 študenti OF 

Mobilný marketing 2012 - 
Peter Šebo  

workshop OF Katedra marketingu 22.3.2012 
študenti, doktorandi 

a akademickí 
pracovníci 

Skúsenosti 
z medzinárodného 

podnikania slovenskej 
firmy KOMPOZITUM 

Topoľčany a.s. - konateľ 
firmy Ing. Pavol Bujna 

workshop OF 
Katedra 

medzinárodného 
obchodu 

22.3.2012 
študenti, doktorandi 

a akademickí 
pracovníci 

Import ropy do SR - 
vybrané súvislosti. - Ing. 

Valentin Katon 
workshop OF 

Katedra 
medzinárodného 

obchodu 
27.3.2012 

študenti vyšších 
ročníkov OF 
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Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 
Fakulta 

Organizátor: 
Fakulta/Katedra 

Dátum 
konania 

Cieľová skupina 

Controlling v 
medzinárodnom podnikaní 
finančného sektora - téma 

: Controlling finančnej 
skupiny so zameraním na 

ČSOB Leasing 

workshop OF 
Katedra 

medzinárodného 
obchodu 

28.3.2012 študenti OF 

Online reklamné siete - 
Ing. Miloš Harminec  

workshop OF Katedra marketingu 29.3.2012 
študenti, doktorandi 

a akademickí 
pracovníci 

Vývoj ekonomických 
ukazovateľov Slovenska v 

r. 2011, Nové Zámky 
konferencia OF 

Katedra služieb a 
cestovného ruchu 

30.3.2012 
študenti, vedeckí a 

pedagogickí 
pracovníci 

Katedrové kolá ŠVOČ kolokvium OF katedry OF apríl 2012 študenti OF 

Nové trendy v oblasti 
označovania 

a elektronického 
obchodovania 

s elektrozariadeniami  

workshop OF 
Katedra 

tovaroznalectva a 
kvality tovaru 

12.4.2012 

študenti, doktorandi, 
pracovníci obchodnej 

praxe a 
spotrebiteľských 

organizácií. 

12. ročník medzinárodnej 
vedeckej konferencie 

Slovensko a Česko 
v medzinárodnom 

obchode a podnikaní 2012  

konferencia OF 
Katedra 

medzinárodného 
obchodu 

26.4.2012 
študenti, doktorandi 

a akademickí 
pracovníci 

Vedecký workshop pre 
doktorandov k 

Medzinárodnej vedeckej 
konferencii Česko a 

Slovensko v 
medzinárodnom obchode 

a podnikaní (12th 
International Video 

Conference Czech Republic 
and Slovakia in 

International Trade and 
Business 2012. 
International 

Competitiveness & New 
Challenges in Response to 
Economic Crises, 29 April 

2012) 

workshop OF 
Katedra 

medzinárodného 
obchodu 

29.4.2012 doktorandi OF 

Konferencia Slovak Retail 
Summit 2012  

konferencia OF Dekanát OF 
17. – 18. 4. 

2012 

akademickí 
pracovníci, odborníci 

z praxe 

Týždeň medzinárodnej 
spolupráce KIOF so 

zahraničným partnerom – 
doc. Magyarics z Edutus 

College (Maďarsko) 

workshop OF 
Katedra informatiky 
obchodných firiem 

17. - 23. 4. 2012 

akademickí 
pracovníci, 
doktorandi, 

predstavitelia 
zahraničných 
vzdelávacích 

inštitúcií 



33 

 

Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 
Fakulta 

Organizátor: 
Fakulta/Katedra 

Dátum 
konania 

Cieľová skupina 

Národné a medzinárodné 
programy pre MSP a ich 

realizácia v podmienkach 
MSP - riaditeľ sekcie 

národných 
a medzinárodných 

projektov NARMSP  Ing. 
Peter Pacek 

workshop OF 
Katedra 

medzinárodného 
obchodu 

19.4.2012 študenti, doktorandi 

Účasť študentov na 
Slovensko – Slovinskej 

misii o rozvoji spolupráce 
podnikateľských subjektov 

za účasti prezidentov 
Slovenska a Slovinska, 

s možnosťou stretnutia 
študentov s prezidentmi 

a spoločnej fotografie 

workshop OF 
Katedra 

medzinárodného 
obchodu 

12.4.2012 študenti OF 

Informačné stretnutie pre 
tvorivých pracovníkov 

fakulty zamerané na ich 
možné pôsobenie 
v medzinárodných 

projektoch, kvalifikačný 
rast, a tiež na publikovanie 

v medzinárodných 
databázach /Web of  
Knowledge, Scopus 

a pod.),  

informačné 
stretnutie 

OF Dekanát OF 4.5.2012 
akademickí 

pracovníci OF 

Vedecký seminár "Študenti 
v búrke", Nové Zámky 

vedecký seminár OF 

Katedra služieb a 
cestovného ruchu v 

spolupráci s 
občianskym združením 

Za troma mostmi 

7.5.2012 
študenti, vedeckí a 

pedagogickí 
pracovníci 

Hodnotenie výsledkov 
projektu KEGA č. 006EU-

4/2011 E-learningová 
podpora výučby predmetu 

Tovaroznalectvo na 
stredných odborných 

školách  

workshop OF 
Katedra 

tovaroznalectva a 
kvality tovaru 

11.5.2012 

pedagogickí 
pracovníci SŠ a VŠ, 

vedeckí pracovníci a 
doktorandi 

Záverečný workshop 
k projektu CREBIZ 

workshop OF Dekanát OF 22.5.2012 

študenti, partneri z 
akademického 

prostredie i 
hospodárskej praxe, 

akademickí 
pracovníci OF 
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Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 
Fakulta 

Organizátor: 
Fakulta/Katedra 

Dátum 
konania 

Cieľová skupina 

Case Studies for 
Management Education 
and Training Destination 

Marketing  

workshop OF 
Katedra služieb a 
cestovného ruchu 

16. – 17. 5. 
2012 

študenti, akademickí 
pracovníci, odborníci 

z praxe 

Case Studies for 
Management Education 
and Training Destination 

Marketing  

workshop OF 
Katedra služieb a 
cestovného ruchu 

16. – 17. 5. 
2012 

študenti, vedeckí a 
pedagogickí 
pracovníci 

 Aktuálne výzvy 
marketingu a ich 

uplatnenie v praxi  
konferencia OF Katedra marketingu 14.6.2012 

doktorandi 
a akademickí 

pracovníci 

Vedecký seminár k 
otázkam výskumu v oblasti 

malých a stredných 
podnikov 

vedecký seminár OF 
Katedra služieb a 
cestovného ruchu 

11.9.2012 
študenti, vedeckí a 

pedagogickí 
pracovníci 

Informatizácia spoločnosti 
a jej interakcia so 

vzdelávacím systémom 
(ISIVS 2012) 

konferencia OF 
Katedra informatiky 
obchodných firiem 

20.9.2012 

študenti, doktorandi, 
vedeckí a 

pedagogickí 
pracovníci 

Konferencia k 20. výročiu 
vzniku bakalárskeho štúdia 

v Nových Zámkoch 
konferencia OF 

Katedra služieb a 
cestovného ruchu 

19.10.2012 

študenti, vedeckí a 
pedagogickí 
pracovníci, 

zástupcovia mesta 
Nové Zámky 

E-learning v pedagogickom 
procese 

konferencia OF 
Katedra 

tovaroznalectva a 
kvality tovaru 

19.10.2012 

pedagogickí 
pracovníci SŠ a VŠ, 

vedeckí pracovníci a 
doktorandi 

Médiá a mediálny trh - 
Mgr. Alexander Máťúš 

workshop OF Katedra marketingu 24.10.2012 
študenti, doktorandi 

a akademickí 
pracovníci 

Súčasné paradoxy vývoja 
krajín Stredného východu a 

severnej Afriky - 
zhodnotenie 

medzinárodného 
marketingového prostredia 

I., II.- doc. Ing. Saleh 
Mothana Obadi, PhD. 

workshop OF 
Katedra 

medzinárodného 
obchodu 

31.10.2012 študenti OF a FAJ 

Odborná exkurzia z 
predmetu Udržateľný 

cestovný ruch do Benátok  
exkurzia OF 

Katedra služieb a 
cestovného ruchu 

15. - 17. 10. 
2012 

študenti 2. roč. 

Metodika pre 
vypracovanie štandardov v 

oblasti vzdelávania 
seminár OF 

Katedra 
medzinárodného 

obchodu 
5.11.2012 

študenti, doktorandi 
a akademickí 

pracovníci 

Prezentácia nových 
poznatkov z oblasti 
obchodno-vedných 

disciplín 

výstava OF Dekanát OF 6.11.2012 
akademickí 

zamestnanci, 
študenti 
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Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 
Fakulta 

Organizátor: 
Fakulta/Katedra 

Dátum 
konania 

Cieľová skupina 

Využitie technickej 
normalizácie v praxi - Ing. 

Ingrid Zelinová 
workshop OF 

Katedra 
tovaroznalectva a 

kvality tovaru 
6.11.2012 

študenti, doktorandi, 
pracovníci obchodnej 

praxe a 
spotrebiteľských 

organizácií. 

Výstava odborných a 
vedeckých publikácií 

autorov OF 
výstava OF Dekanát OF 7.11.2012 

akademickí 
pracovníci, študenti 

Aktuálne problémy v 
oblasti elektronických 

médií na Slovenskom trhu - 
František Borovský 

workshop OF Katedra marketingu 7.11.2012 
študenti, doktorandi 

a akademickí 
pracovníci 

Workshop mladej vedy workshop OF Dekanát OF 8.11.2012 doktorandi 

Prezentácie vedecko-
výskumných projektov 

vedecký seminár OF Katedra marketingu 12.11.2012 
doktorandi a 
akademickí 
pracovníci 

Audit a jeho využitie v 
systémoch manažérstva - 
RNDr. Anna Mathiasová 

workshop OF 
Katedra 

tovaroznalectva a 
kvality tovaru 

13.11.2012 

študenti, doktorandi, 
pracovníci obchodnej 

praxe a 
spotrebiteľských 

organizácií. 

Eventy ako súčasť 
komunikácie - Ing. 
Alexander Rozin 

workshop OF Katedra marketingu 14.11.2012 
študenti, doktorandi 

a akademickí 
pracovníci 

Tvorba regulovanej ceny workshop OF Katedra marketingu 14.11.2012 
študenti, doktorandi 

a akademickí 
pracovníci 

Data Mining a databázy v 
obchodnej praxi - doc. 
PaeDr. Mgr. Monika 

Magyarics, PhD. 

workshop OF 
Katedra informatiky 
obchodných firiem 

19.11.2012 

študenti, doktorandi, 
vedeckí a 

pedagogickí 
pracovníci 

Uplatnenie 
marketingových nástrojov 
v elektronickom obchode 

workshop OF Katedra marketingu 19.11.2012 
študenti, doktorandi 

a akademickí 
pracovníci 

Prezentácia výsledkov a 
záverov interného grantu - 
Globalizácia ako fenomén 

vplývajúci na 
medzinárodné stratégie 

trhových subjektov v 
období hospodárskej krízy 

workshop OF 
Katedra 

medzinárodného 
obchodu 

19.11.2012 
doktorandi a 
akademickí 
pracovníci 

Postavenie Slovenskej 
národnej akreditačnej 
služby ako národného 

akreditačného orgánu a 
jeho pôsobenie na 

Slovensku a v zahraničí - 
Ing. Jozef Obernauer 

workshop OF 
Katedra 

tovaroznalectva a 
kvality tovaru 

20.11.2012 

študenti, doktorandi, 
pracovníci obchodnej 

praxe a 
spotrebiteľských 

organizácií. 

Právne aspekty 
franchisingu v Slovenskej 

republike 
workshop OF Katedra marketingu 26.11.2012 

študenti, doktorandi 
a akademickí 

pracovníci 
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Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 
Fakulta 

Organizátor: 
Fakulta/Katedra 

Dátum 
konania 

Cieľová skupina 

Výzvy a perspektívy 
cestovného ruchu v 
Slovenskej republike 

konferencia OF 
Katedra služieb a 
cestovného ruchu 

28.11.2012 
študenti, doktorandi, 

akademickí 
pracovníci 

Výzvy a perspektívy 
cestovného ruchu v 
Slovenskej republike 

konferencia OF 
Katedra služieb a 
cestovného ruchu 

28.11.2012 

vedeckí a 
pedagogickí 
pracovníci, 

podnikatelia v 
cestovnom ruchu, 
pracovníci štátnej 

správy a samosprávy 

Multifunkčnosť 
komunikačných kanálov pri 

uvedení značky - Karol 
Ihring 

vedecký seminár OF Katedra marketingu 28.11.2012 
študenti, doktorandi 

a akademickí 
pracovníci 

Tvorba cien v reklamnej 
agentúre 

vedecký seminár OF Katedra marketingu 30.11.2012 
študenti, doktorandi 

a akademickí 
pracovníci 

Medzinárodná vedecká 
konferencia MERKÚR 

konferencia OF Dekanát OF 6.12.2012 
doktorandi, mladí 
vedeckí pracovníci 

Creative day workshop OF Dekanát OF 7.12.2012 doktorandi 

Kultúrna inovácia v 
slovenskom prostredí - 

Mgr. Pavol Minár 
workshop OF 

Katedra 
tovaroznalectva a 

kvality tovaru 
10.12.2012 

študenti, doktorandi, 
akademickí 
pracovníci 

Kultúrna inovácia v 
medzinárodnom prostredí 

- Mgr. Pavol Minár 
workshop OF 

Katedra 
tovaroznalectva a 

kvality tovaru 
10.12.2012 

študenti, doktorandi, 
pracovníci obchodnej 

praxe a 
spotrebiteľských 

organizácií. 

Environmentálne 
manažérstvo a jeho 
využitie v praxi - Ing. 

Róbert Brňák 

workshop OF 
Katedra 

tovaroznalectva a 
kvality tovaru 

11.12.2012 

študenti, doktorandi, 
pracovníci obchodnej 

praxe a 
spotrebiteľských 

organizácií. 

Kreatívne taktiky v 
marketingovej stratégii - 
Ing. Katarína Kvačkajová 

vedecký seminár OF Katedra marketingu 12.12.2012 

študenti, doktorandi, 
pracovníci obchodnej 

praxe a 
spotrebiteľských 

organizácií. 

Koncepcia európskeho 
marketingu a segmentácia 

spoločného trhu so 
zameraním na výber a 

implementáciu 
marketingových stratégií 

pre zvýšenie konkurenčnej 
schopnosti slovenských 
podnikov na trhoch EÚ 

vedecký seminár OF Katedra marketingu 13.12.2012 
študenti, doktorandi 

a akademickí 
pracovníci 

Vypracovanie koncepcie 
transformácie a 

internacionalizácie 
študijných programov 3. 
stupňa VŠ vzdelávania 

vedecký seminár OF Katedra marketingu 17.12.2012 

akademickí 
pracovníci, členovia 

riešiteľského 
kolektívu, doktorandi 

a študenti   
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Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 
Fakulta 

Organizátor: 
Fakulta/Katedra 

Dátum 
konania 

Cieľová skupina 

Modely marketingového 
rozhodovania  

vedecký seminár OF Katedra marketingu 18.12.2012 

akademickí 
pracovníci, členovia 

riešiteľského 
kolektívu, doktorandi 

a študenti   

Zimná škola forenzného 
účtovníctva a boja proti 
ekonomickej kriminalite 

workshop FHI 
FHI/Katedra 

účtovníctva a 
audítorstva 

7. - 10.2.2012 
študenti, učitelia, 

vedeckí pracovníci, 
zástupcovia praxe 

Medzinárodná ŠVOČ 2012 
- Informačné technológie  

medzinárodná 
študentská 

vedecká 
konferencia 

FHI 
FHI/Katedra 

aplikovanej informatiky 
2.3.2012 

študenti a 
doktorandi 

Nové trendy v oblasti IT 

pilotný cyklus 
prednášok  v 
spolupráci s 

hospodárskou 
praxou 

FHI 
FHI/Katedra 
aplikovanej 

informatiky, IBM 

marec -máj 
2012 

študenti 

Inovačný proces v 
elearningu 

medzinárodná 
vedecká 

konferencia 
FHI 

FHI/Katedra 
aplikovanej informatiky 

18.4.2012 učitelia, výskumníci 

Elektronnaj Kazan 2012  
medzinárodná 

vedecká 
konferencia 

FHI 
FHI/Katedra 

aplikovanej informatiky 
a ISGZ Kazaň 

22.-26. 4. 2012 
učitelia, výskumníci, 

študenti 

Letná škola 2012 vzdelávací kurz  FHI 
FHI/Katedra 

aplikovanej informatiky 
30.04.-

11.05.2012 
študenti ENU Astana 

Kvantitatívne metódy v 
ekonómii 

medzinárodná 
vedecká 

konferencia 
FHI 

FHI/Katedra 
operačného výskumu a 

ekonometrie a SSOV 

30. 5. - 1. 6. 
2012 

vysokoškolskí učitelia 
a vedeckí pracovníci 

zo SR a zahraničia 

Aplikácie kvantitatívnych 
metód v ekonómii – 
inkubátor štatistiky a 

aktuárstva  

konferencia FHI FHI/Katedra štatistiky 6.6.2012 
pracovníci 

a doktorandi KŠ, 
záujemcovia z EU 

Štatistické metódy v 
ekonómii 

konferencia FHI FHI/Katedra štatistiky 27. - 29. 6. 2012 
pracovníci 

a doktorandi KŠ, 
záujemcovia z EU 

Aktuárske vedy v 
podmienkach poistného 
trhu Slovenskej republiky 

9. odborný 
seminár 

FHI 
FHI/Katedra 
matematiky 

2. - 4. 7. 2012 členovia KM 

Účtovníctvo a audítorstvo 
v procese svetovej 

harmonizácie 

Medzinárodná 
vedecká 

konferencia 
FHI 

FHI/Katedra 
účtovníctva a 
audítorstva 

11. - 13. 9. 2012 učitelia, doktorandi 

Vývoj účtovníctva a 
audítorstva a  jeho 

perspektívy v 21. storočí 

Medzinárodná 
vedecká 

konferencia 
FHI 

FHI/Katedra 
účtovníctva a 
audítorstva 

19.9.2012 
študenti, učitelia, 

vedeckí pracovníci, 
zástupcovia praxe 

Kvantitatívne metódy v 
socio-ekonomickej analýze 

Medzinárodný 
vedecký seminár 

FHI FHI/Katedra štatistiky 
23. - 27. 10. 

2012 

pracovníci KŠ EU 
v Bratislave 

a univerzít v Krakove, 
Kyjeve a Lvive 

Seminár doktorandov 
KOVE 

Vedecko-odborný 
seminár 

FHI 
FHI/Katedra 

operačného výskumu a 
ekonometrie 

5.11.2012 doktorandi KOVE 
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Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 
Fakulta 

Organizátor: 
Fakulta/Katedra 

Dátum 
konania 

Cieľová skupina 

Vedecko-výskumná činnosť 
katedry matematiky v 

oblasti aktuárských vied  

Audio-vizuálna 
prezentácia 

FHI 
FHI/Katedra 
matematiky 

6.11.2012 
členovia katedry, 

doktorandi, hostia 

Trendy a inovácie 
v internetovej podpore 

podnikania a vzdelávania 

2.  medzinárodná 
vedecká 

videokonferencia   
FHI 

FHI/Katedra 
aplikovanej informatiky 

6. - 7. 11. 2012 
doktorandi,  

výskumníci, učitelia  

Celoživotné vzdelávanie, 
inovácie, rast a toky 
ľudského kapitálu – 
štatistické aspekty 

Vedecká 
konferencia 

FHI FHI/Katedra štatistiky 7.11.2012 
pracovníci 

a doktorandi KŠ, 
záujemcovia z EU 

Inovácie v programovacích 
jazykoch a softvérových 

technológiách 

Vedecko-
technický seminár 

FHI 
FHI/Katedra 

aplikovanej informatiky 
a Microsoft 

8.11.2012 
učitelia, výskumníci, 
študenti, doktorandi 

Teória a prax účtovníctva a 
audítorstva 

Vedecká 
konferencia 

FHI 
FHI/Katedra 

účtovníctva a 
audítorstva 

8.11.2012 
študenti, učitelia, 

vedeckí pracovníci, 
zástupcovia praxe 

Mladá veda AIESA 2012 – 
Participácia doktorandov a 

mladých vedeckých 
pracovníkov na budovaní 
spoločnosti založenej na 

vedomostiach 

VIII. 
medzinárodná 

vedecká 
konferencia 

doktorandov a 
mladých 

vedeckých 
pracovníkov 

FHI FHI 9.11.2012 
domáci a zahraniční 
doktorandi a mladí 
vedeckí pracovníci 

Medzinárodný vedecký 
seminár "Nové trendy v 

ekonometrii a operačnom 
výskume" 

Vedecká 
konferencia 

FHI 

FHI/Katedra 
operačného výskumu a 

ekonometrie a KEKO 
FIS VŠE Praha 

10.12. - 
12.12.2012 

vysokoškolskí učitelia 
a vedeckí pracovníci 

zo SR a ČR 

LLLIGHT´in Europe workshop FHI FHI/Katedra štatistiky 19.12.2012 
pracovníci 

a doktorandi KŠ, 
záujemcovia z EU 

Ekonomika, financie a 
manažment podniku -VI 

medzinárodná 
vedecká 

konferencia 
FPM FPM 8.11.2012 

denní a externí 
doktorandi 

Aktuálne problémy 
podnikovej sféry 

medzinárodná 
vedecká 

konferencia 
FPM 

Katedra 
podnikovohospodárska 

17.5.2012 
domáci a zahraniční 

učitelia, hospodárska 
prax 

Implikácie legislatívnych 
zmien na podnikanie v SR 

Vedecký seminár FPM 
Katedra 

podnikovohospodárska 
03.-04.05.2012 

domáci a zahraniční 
učitelia, denní a 

externí doktorandi 

Aktuálne problémy 
metodiky a obsahu 

predmetov 
podnikovohospodárskych 

náuk 

domáci seminár FPM 
Katedra 

podnikovohospodárska 
6.11.2012 

domáci a zahraniční 
učitelia, denní a 

externí doktorandi 

Výsledky výskumných 
projektov riešených na 
Katedre manažmentu 

v roku2012 

vedecký seminár FPM Katedra manažmentu 29.11.2012 učitelia a doktorandi 
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Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 
Fakulta 

Organizátor: 
Fakulta/Katedra 

Dátum 
konania 

Cieľová skupina 

Nové trendy v 
medzinárodnom zdanení a 

ich vplyv na zdanenie 
podnikateľskej sféry v roku 

2012 

Vedecký seminár FPM Katedra manažmentu 15.-16.11.2012 Učitelia a doktorandi 

Procesný manažment v 
rozvoji podnikov na 

Slovensku – II. 
vedecký seminár FPM 

Katedra manažmentu 
výroby a logistiky 

12.11.2012 Učitelia a doktorandi 

Trendy informačného 
manažmentu – 2012  

vedecký seminár FPM 
Katedra informačného 

manažmentu 
14.11.2012 učitelia a doktorandi 

11. medzinárodná vedecká 
konferencia doktorandov 
"Ekonomické, politické a 

právne otázky 
medzinárodných vzťahov 

2011" 

medzinárodná 
vedecká 

konferencia 
FMV FMV 30.5.2012 

doktorandi, mladí 
vedeckí pracovníci 

13. medzinárodná vedecká 
konferencia Medzinárodné 

vzťahy 2012 „Aktuálne 
otázky svetovej ekonomiky 

a politiky“ 

medzinárodná 
vedecká 

konferencia 
FMV FMV 

05. - 07. 12. 
2012 

 doktorandi, mladí 
vedeckí pracovníci, 

pedagógovia, 
výskumníci 

Interkultúrna komunikácia 
v CJ. Informačné 

technológie vo vzdelávaní 

Medzinárodná 
vedecká 

videokonferencia 
(s vydaním 
zborníka) 

FAJ 

Katedra románskych a 
slovanských jazykov. 
Katarína Strelková, 

PhDr., CSc. 

2.3.2012 
zahraniční účastníci, 

študenti, učitelia 

III. vedecká konferencia 
doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov 

vedecká 
konferencia 

FAJ 

Fakulta aplikovaných 
jazykov. Daniela 

Breveníková, doc., 
PhDr., CSc. 

17.9.2012 
externí doktorandi 

FAJ, hostia 

Vedecký seminár 
konferencia za účasti doc. 

V.S. Ufajevovej z Akadémie 
štátnej služby P.A. 

Stolypina, Saratov, Rusko, 
O koncepciách štúdia 

cudzieho jazyka 
a metódach odborného 

akademického vzdelávania 
v cudzom jazyku 

vedecká 
konferencia 

FAJ 
Katedra interkultúrnej 
komunikácie. Tatiana 
Hrivíková, PhDr., PhD. 

9.10.2012 
učitelia 

interkultúrnej 
komunikácie a hostia 

Vedecká konferencia za 
účasti doc. V.S. Ufajevovej 
z Akadémie štátnej služby 

P.A. Stolypina, Saratov, 
Interkultúrna komunikácia 
a výučba cudzích jazykov v 

XXI. storočí 

vedecká 
konferencia 

FAJ 

Iveta Rizeková, PhDr., 
PhD., Daniela 

Breveníková, doc., 
PhDr., CSc. 

9.10.2012 

Autori príspevkov 
v zborníku 

Sociokultúrne 
problémy jazyka 
a komunikácie, 

celofakultná akcia 
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Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 
Fakulta 

Organizátor: 
Fakulta/Katedra 

Dátum 
konania 

Cieľová skupina 

Cudzie jazyky v premenách 
času III. 

Medzinárodná 
vedecká 

konferencia 
FAJ 

Fakulta aplikovaných 
jazykov. Daniela 

Breveníková, doc., 
PhDr., CSc. 

23.11.2012 
učitelia, domáci 

a zahraniční hostia 

Prednáška PhDr. Ildikó 
Némethovej, PhD. : Vplyv 

kultúry na vývoj národných 
ekonomík 

prednáška FAJ 
Katedra interkultúrnej 
komunikácie. Tatiana 
Hrivíková, PhDr., PhD. 

23.5.2012 
učitelia dvoch 
katedier FAJ  

Österreichische 
Unternehmen und die 

Zusammenarbeit in der 
Slowakei 

prednáška FAJ 
Katedra nemeckého 

jazyka. Ingrid 
Kunovská, Mgr., PhD. 

18.10.2012 
učitelia nemeckého 

jazyka 

Geschichte der Trennung 
und Wiedervereinigung 

Deutschlands 
prednáška FAJ 

Katedra nemeckého 
jazyka, 

Ingrid Kunovská, Mgr., 
PhD. 

8.11.2012 
učitelia FAJ, 

doktorandi, hostia 

Entwicklung der 
nachbarschaftlichen 

Beziehungen zwischen 
Österreich und der 

Slowakei 

prednáška  FAJ 

Katedra nemeckého 
jazyka, 

Ingrid Kunovská, Mgr., 
PhD. 

15.11.2012 
učitelia FAJ, 

doktorandi, hostia 

Einblick in das 
Österreichische 
Rechtssystem 

prednáška FAJ 

Katedra nemeckého 
jazyka, 

Ingrid Kunovská, Mgr., 
PhD. 

6.12.2012 
učitelia nemeckého 

jazyka a hostia 

Prednáška Mgr. Adriany 
Pápaiovej : Psychologické 

aspekty individuálnej 
a tímovej vedeckej práce 

Vedecké 
zasadnutie 

katedry 
FAJ 

Katedra interkultúrnej 
komunikácie, Katedra 

jazykovedy a 
translatológie., Tatiana 
Hrivíková, PhDr., PhD. 

6.2.2012 
učitelia  dvoch  
katedier FAJ 

Interkultúrna komunikácia 
v CJ (s aplikáciou na RJ) 

Vedecké 
zasadnutie 

katedry 
FAJ 

Katedra románskych a 
slovanských jazykov, 
Katarína Strelková, 

PhDr., CSc. 

29.2.2012 
zahraniční účastníci, 

študenti, učitelia 

Prednáška PhDr. Eleonóry 
Peczeovej : 

Všeobecnovedná lexika 
v odbornom jazyku. 
Predstavenie novej 
publikácie Tatiana 

Hrivíková, Tomas Maier : 
Korene európskej civilizácie 

Vedecké 
zasadnutie KIK 

FAJ 
Katedra interkultúrnej 
komunikácie, Tatiana 
Hrivíková, PhDr., PhD. 

29.2.2012 
učitelia 

interkultúrnej 
komunikácie   

Vedecké zasadnutie KAJ 
a KNJ zamerané na 

vedecký časopis Lingua et  
vita 

vedecké 
zasadnutie KAJ a 

KNJ 
FAJ 

Katedra anglického 
jazyka, katedra 

nemeckého jazyka, 
Eva Stradiotová, 

PaedDr., PhD. 
Ingrid Kunovská, Mgr., 

PhDr. 

14.5.2012 
učitelia dvoch 
katedier FAJ 

Fachdeutsch im 
Betriebsmanagement 

Vedecké 
zasadnutie 

katedry 
FAJ 

Katedra nemeckého 
jazyka, Zuzana 
Kočišová, Mgr., 

Ľubomíra Kozlová, 
PhDr. 

6.6.2012 
učitelia nemeckého 

jazyka, hostia 
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Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 
Fakulta 

Organizátor: 
Fakulta/Katedra 

Dátum 
konania 

Cieľová skupina 

Prednáška Mgr. Beáty 
Bilikovej, PhD. : British 
Postcolonial Literature-
Cross-Cultural Identities 

and Colonial Heritage 

Vedecké 
zasadnutie KIK a 

KJAT 
FAJ 

Katedra interkultúrnej 
komunikácie. Tatiana 
Hrivíková, PhDr., PhD. 

4.7.2012 
učitelia dvoch 
katedier FAJ 

Vedecké zasadnutie 
k novej koncepcii 

testovania študentov 
v prvom a druhom cudzom 

jazyku 

vedecké 
zasadnutie 

FAJ 

Katedra anglického 
jazyka, 

Eva Stradiotová, 
PaedDr., PhD. 

10.9.2012 
učitelia anglického 

jazyka a hostia 

Analýza študijnej literatúry 
s cieľom inovovať študijné 

materiály v kurzoch 
obchodnej angličtiny na EU 

v Bratislave.  

vedecký seminár FAJ 
Katedra anglického 

jazyka, Eleonóra 
Zsapková, PhDr., PhD. 

16.1.2012 
učitelia anglického 

jazyka, domáci 
a zahraniční hostia 

Príprava koncepcie 
spoločného testovania cez 

PC v kurzoch obchodnej 
angličtiny na EU 

v Bratislave 

Vedecký seminár FAJ 

Katedra anglického 
jazyka, 

Eva Stradiotová, 
PaedDr., PhD. 

21.5.2012 
učitelia anglického 

jazyka, hostia 

Prezentácia vyučovacích 
metód a novej učebnice SJ 

Vedecký seminár FAJ 

Katedra románskych a 
slovanských jazykov, 

Elena Melušová, PhDr., 
CSc. 

13.6.2012 
učitelia románskych 

a slovanských 
jazykov FAJ 

Internet a nová lexika 
v ruskom jazyku 

Medzinárodný 
vedecký seminár 

FAJ 

Katedra románskych a 
slovanských jazykov. 
Katarína Strelková, 

PhDr., CSc. 
V spolupráci s Ruským 
centrom vedy a kultúry 

8.11.2012 
Študenti FMV, 
učitelia KRaSJ 

Projektový manažment ako 
súčasť vedomostného 

manažmentu 
vedecký seminár FAJ 

Katedra anglického 
jazyka, 

Eva Stradiotová, 
PaedDr.,PhD. 

28.11.2012 
Učitelia anglického 
jazyka  FAJ a hostia 

Reakreditácia 2013– 
tvorba teoretickej bázy 

výučby odbornej 
komunikácie v nemeckom 

jazyku 

vedecký seminár FAJ 
Katedra nemeckého 

jazyka, Ingrid 
Kunovská, Mgr., PhDr. 

16.1.2012 
členovia katedry, 

učitelia nemeckého 
jazyka 

Reakreditácia 2013 – 
Tvorba teoretickej bázy 

výučby odbornej 
komunikácie v nemeckom 

jazyku 

vedecký seminár FAJ 

Katedra nemeckého 
jazyka. 

Ingrid Kunovská, Mgr., 
PhDr. 

12.3.2012 
členovia katedry, 

vyučujúci nemecký 
jazyk 

Metodologický seminár 
pre žiadateľov o granty 

v rámci VEGA, KEGA 
a APVV 

metodologický 
seminár 

FAJ 

Katedra jazykovedy a 
translatológie. 

Danuša Lišková, doc., 
PhDr., CSc. 

10.4.2012 učitelia FAJ 

Metodologický seminár 
pre žiadateľov o granty  

VEGA a KEGA 

metodologický 
seminár 

FAJ 

Katedra anglického 
jazyka, 

Eva Stradiotová, 
PaedDr., PhD. 

18.6.2012 
učitelia anglického 

jazyka 
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Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 
Fakulta 

Organizátor: 
Fakulta/Katedra 

Dátum 
konania 

Cieľová skupina 

Metodologický seminár 
pre žiadateľov o granty 

VEGA, KEGA a APVV 

metodologický 
seminár 

FAJ 

Katedra jazykovedy 
a translatológie. Eva 

Széherová, doc., PhDr., 
CSc., Danuša Lišková, 

doc., PhDr.,CSc. 

10.10.2012 

riešitelia grantov 
a žiadatelia 

o udelenie grantu na 
FAJ 

Vyžiadané vedecké 
prednášky 

týždeň vedy a 
techniky 

prednáška 

PHF 
Košice 

PHF/Katedra 
marketingu a obchodu 

6.11.2012 študenti a verejnosť 

Vyžiadané vedecké 
prednášky 

týždeň vedy a 
techniky 

prednáška 

PHF 
Košice 

PHF/Katedra 
marketingu a obchodu 

7.11.2012 študenti a verejnosť 

Vyžiadaná odborná 
prednáška - beseda a 

workshop 

týždeň vedy a 
techniky beseda, 

workshop 

PHF 
Košice 

PHF/Katedra 
marketingu a obchodu 

14.11.2012 študenti a verejnosť 

Priebežné hodnotenie 
výsledkov riešenia projektu 

VEGA 1/0906/11 
workshop 

PHF 
Košice 

PHF/Katedra 
marketingu a obchodu 

6.11.2012 riešitelia projektu 

Quo vadis marketing? beseda, workshop 
PHF 

Košice 
PHF/Katedra 

marketingu a obchodu 
7.11.2012 študenti a verejnosť 

Teoretické a praktické 
aspekty financií, 

účtovníctva, daní a práva v 
podmienkach SR 

seminár 
PHF 

Košice 
PHF/Katedra financií a 

účtovníctva 
18.9.2012 

vedecko-výskumní 
pracovníci, učitelia, 
doktorandi fakulty a 
katedier s podobným 

zameraním 

20 rokov daňového 
poradenstva na Slovensku 

prednáška 
spojená s 
diskusiou 

PHF 
Košice 

PHF/Katedra financií a 
účtovníctva 

7.11.2012 učitelia a verejnosť 

Integrácia akciových trhov 
poznatky z empirického 

výskumu 
  

PHF 
Košice 

PHF/Katedra financií a 
účtovníctva 

9.11.2012 učitelia a verejnosť 

Európska únia na ceste k 
cieľu stratégie Európa 

2020 
workshop 

PHF 
Košice 

PHF/ Katedra 
ekonómie 

12.12.2012 
vedecko-pedagogickí 

pracovníci 

Integrácia vyspelých 
akciových trhov a trhov 

krajín V4 
seminár 

PHF 
Košice 

PHF/Katedra ekonómie 9.11.2012 
učitelia a riešitelia 

projektu 

Transfer poznatkov z 
manažérskych, 

ekonomických a 
pedagogických disciplín 

workshop 
PHF 

Košice 
PHF/Katedra ekonómie 
a katedra manažmentu 

12.12.2012 
vedecko-pedagogickí 

pracovníci 

Finančná gramotnosť 
študentov vysokých škôl 

workshop 
PHF 

Košice 
PHF/Katedra ekonómie 5.11.2012 

vedecko-pedagogickí 
pracovníci 

Vybrané aspekty 
organizačného správania v 

maloobchode 

prednáška 
spojená s 
diskusiou 

PHF 
Košice 

PHF/Katedra 
manažmentu 

13.3.2012 hlavne študenti 

Špecifikácia riadenia 
ľudských zdrojov v 

maloobchode 

prednáška 
spojená s 
diskusiou 

PHF 
Košice 

PHF/Katedra 
manažmentu 

14.3.2012 hlavne študenti 
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Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 
Fakulta 

Organizátor: 
Fakulta/Katedra 

Dátum 
konania 

Cieľová skupina 

Pracovný seminár katedry 
manažmentu pri 

príležitosti 60 rokov od 
začiatku ekonomického 

vzdelávania v Košiciach a 
20 výročia vzniku PHF v 

Košiciach 

pracovný seminár 
PHF 

Košice 
PHF/Katedra 
manažmentu 

25.6.2012 

členovia katedry a 
zástupcovia 

spolupracujúcich 
firiem 

Festival vedy - Noc 
výskumníkov 

prezentačné 
podujatie 

PHF 
Košice 

PHF/Katedra 
manažmentu 

28.9.2012 
široká verejnosť a 

potenciálni študenti 

Kariérna cesta 
veľtrh práce a 

kariérne 
poradenstvo 

PHF 
Košice 

PHF/Katedra 
manažmentu 

24.4.2012 hlavne študenti 

PERFECT 
(PERFormance&EffiCiency 

IndicaTors) 
vedecký seminár 

PHF 
Košice 

PHF/Katedra 
manažmentu 

5.11.2012 
riešiteľský tím, 

odborná verejnosť, 
VŠ učitelia 

Uplatnenie inovatívnych 
metód vo výučbe 
manažérskych a 

ekonomických disciplín II. 

vedecký workshop 
PHF 

Košice 
PHF/Katedra 
manažmentu 

5.11.2012 
riešiteľský tím, 

odborná verejnosť, 
VŠ učitelia 

Využívanie techník  
manažmentu času v 
riadení obchodného 

oddelenia siete 
maloobchodných predajní 

prednáška 
odborníka z praxe 

spojená s 
diskusiou 

PHF 
Košice 

PHF/Katedra 
manažmentu 

6.11.2012 hlavne študenti 

Postupy a procesy vo 
výberovom konaní ako 

základ pre pracovné 
rozhodnutia vo firme 

prednáška 
odborníka z praxe 

spojená s 
diskusiou 

PHF 
Košice 

PHF/Katedra 
manažmentu 

14.3.2012 hlavne študenti 

Zlepšenie publikačnej 
aktivity pracovníkov PHF 

seminár 
PHF 

Košice 

PHF/oddelenie pre 
vedu a doktorandské 

štúdium 
18.1.2012 doktorandi, učitelia 

Seminár doktorandov seminár 
PHF 

Košice 

PHF/oddelenie pre 
vedu a doktorandské 

štúdium 
23.11.2012 doktorandi, školitelia 

PhD. Meetings and 
Seminars. 

vedecká 
konferencia PhD. 

PHF 
Košice 

PHF/Katedra Financií a 
účtovníctva, Katedra 

hospodárskej 
informatiky a 

matematiky, Katedra 
ekonómie 

11.5.2012 doktorandi, učitelia  
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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 16 titulov: 14 vedeckých 

časopisov a 2 elektronické odborné časopisy.  

Celouniverzitný vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave 

Názov a typ: Ekonomické rozhľady (Economic Review), vedecký časopis 

Periodicita vydávania: 4x ročne 

Jazyk: slovenský, anglický, český 

ISSN: 0323-262X 

Obsahové zameranie: Poslaním 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.  

Redakcia vedeckého časopisu Ekonomické rozhľady (Economic Review) vydala v roku 2012 (ročník 41) 4 

čísla časopisu. Celkovo bolo v roku 2012 publikovaných 45 príspevkov v jednotlivých kategóriách: 16 

statí; 16 diskusií; 2 prehľady a konzultácie; 8 recenzií; 3 informácie. 15 príspevkov bolo publikovaných v 

anglickom jazyku. V roku 2012 v časopise publikovalo celkom 67 autorov. 

Webové sídlo časopisu Ekonomické rozhľady bolo podstatnou mierou inovované a je súčasťou webového 

portálu Ekonomickej univerzity v Bratislave v časti „Veda a výskum“ a má aj samostatné navigačné 

rozhranie v úvodnej stránke webu Ekonomickej univerzity. Doplnený bol archív vydaní časopisu 

s možnosťou prehliadania plných textov až do roku 2008 včítane. Vydania aktuálneho ročníka časopisu sú 

prístupné do úrovne abstraktov aj vo formáte .pdf, archívne vydania časopisu sú prístupné do úrovne 

plných textov a abstraktov až po ročník 37 (2007) včítane. Rovnako sú sprístupnené obsahy jednotlivých 

čísiel časopisu ako aj celkové obsahy archívnych ročníkov.  

 

Vedecký časopis Ekonomické rozhľady bol v roku 2012 prihlásený a akceptovaný službou Google Scholar 

(tzv. Študovňa google), čím sa stal indexovateľný s perspektívou pridávania archívnych čísiel časopisu vo 

formáte .pdf až do úrovne plných textov. 

V redakcii časopisu Ekonomické rozhľady pokračuje prístupový proces zaradenia do databázy SCOPUS. 

Časopis Ekonomické rozhľady je indexovaný databázou EconLit/EconBiz (Kolín, Nemecko) s prepojením 

databázou Econis, čím sa vedecký obsah časopisu stáva viditeľnejším v elektronickom prostredí.  

 

Prehľad vedeckých časopisov vydávaných jednotlivými fakultami poskytuje tabuľka č. 4.2. 
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Tabuľka č. 4.2. : Vedecké časopisy vydávané fakultami v roku 2012 

 

Názov časopisu Typ časopisu Fakulta 
Periodicita 
vydávania 

Obsahové zameranie Jazyk ISSN 

Nová ekonomika 
vedecký 

recenzovaný časopis 
NHF 4x ročne 

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.  

slovenský, anglický 1336-1732 

Regional Direct 
vedecký 

recenzovaný časopis 
NHF 2x ročne 

 Rozvoj regiónov v kontexte európskych 
rozvojových politík 

slovenský, anglický 1337-8473 

Finančné trhy 

elektronický 
odborný 

recenzovaný  
časopis 

NHF mesačne 
Finančný trh, bankovníctvo, menová politika, 

medzinárodné financie 
slovenský, anglický 1336-5711 

Studia commercialia 
Bratislavensia 

vedecký časopis OF 4x ročne 

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.  

slovenský, anglický 1337-7493 
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Názov časopisu Typ časopisu Fakulta 
Periodicita 
vydávania 

Obsahové zameranie Jazyk ISSN 

Ekonomika 
cestovného ruchu a 

podnikanie 
vedecký časopis OF 4x ročne 

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. 

slovenský ISSN: 1337-9313. 

Ekonomika a 
informatika 

vedecký časopis FHI 2x ročne 

Publikovanie teoretických a aplikačných 
poznatkov získaných v ekonomickom výskume 

a hospodárskej praxi z oblastí hospodárskej 
informatiky, účtovníctva, audítorstva, 

ekonometrie, operačného výskumu, aplikovanej 
štatistiky, aktuárstva, s akcentom na aktuálne 

otázky harmonizácie, integrácie a kompatibility 
s európskou a svetovou metodológiou a praxou. 

slovenský, 
uverejňujú sa aj 

príspevky v českom 
a anglickom jazyku 

1336-3514 

Manažérske 
informačné systémy 

medzinárodný 
vedecký časopis 

FHI 4x ročne 

Časopis s medzinárodnou reputáciou umožňuje 
autorom prezentovať ich výskumné pokroky, 

skvalitňovať praktizovanie a chápanie 
informačných systémov organizácie. Prijíma 

teoretické, metodologické a empirické 
príspevky, to jest práce, ktoré významne 

prispievajú k tematickým okruhom časopisu, t.j. 
manažérske informačné systémy. Dostatok 

miesta sa poskytuje originálnemu empirickému 
a vývojovému výskumu. 

anglický 1452-774X 

Ekonomika a 
manažment 

vedecký časopis FPM 3x ročne 

Publikovanie vedeckých článkov z oblasti 
ekonomiky a manažmentu, podnikovej 
ekonomiky, finančného manažmentu, 

strategického manažmentu, finančných 
investícií, logistiky 

slovenský 1336-3301 

Medzinárodné vzťahy vedecký časopis FMV 2x ročne 

Časopis má interdisciplinárny charakter. Je 
profilovaný na ekonomické, politické, právne 
a kultúrne aspekty medzinárodných vzťahov. 

Dominujú príspevky z medzinárodných 
ekonomických vzťahov 

slovenský (je možné 
publikovať aj v 

anglickom jazyku) 
1336-1562 
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Názov časopisu Typ časopisu Fakulta 
Periodicita 
vydávania 

Obsahové zameranie Jazyk ISSN 

Almanach vedecký časopis FMV 2x ročne 

Časopis má interdisciplinárny charakter. 
Prevažujú príspevky z oblasti ekonomickej, 

politickej a bezpečnostnej problematiky 
medzinárodných vzťahov 

slovenský (je možné 
publikovať aj v 

anglickom jazyku) 
1337-0715 

Lingua et vita vedecký časopis FAJ 2x ročne 
Aplikovaná lingvistika, odborná komunikácia, 
translatológia, kultúra krajín cieľových jazykov 

slovenský, anglický, 
nemecký, ruský, 

taliansky, 
francúzsky, 
španielsky 

1338-6743 

Podniková revue vedecký časopis PHF 2x ročne 

Vedecký časopis je zameraný na 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, 

konzultácie a recenzie. 

slovenský, český, 
anglický 

1335-9746 

Acta Oeconomica 
Cassoviensia 

vedecký časopis PHF 2x ročne 

Vedecký časopis je zameraný na rozvoj 
poznatkov z oblasti ekonomických teórií a ich 

aplikácie v praxi. Časopis pokrýva témy z oblasti 
ekonomiky, manažmentu, marketingu, financií, 
znalostnej ekonomiky atď. Zvlášť sa zameriava 

na príspevky týkajúce sa problematiky strednej a 
východnej Európy aj členských krajín EÚ. 

anglický 1337-6020 

Journal of 
Innovations and 
Applied Statistic 

vedecký časopis PHF 1x ročne 

Je určený čitateľom z radov štatistikov 
aplikovaných štatistikov, teoretických 

inovátorov, ale aj technológov vo všetkých 
výrobných, ale aj nevýrobných odvetviach.  

slovenský, anglický 1338-5224 

Manažment v teórii a 
praxi 

odborný online 
časopis 

PHF 4x ročne 

Zámerom vydavateľa časopisu je vytvoriť 
priestor pre autorov z vedecko-výskumných a 

vzdelávacích inštitúcií, ako aj pre autorov z 
podnikovej praxe, ktorí sa chcú podeliť so 

svojimi výsledkami výskumu a prispieť k tvorbe 
nových poznatkov v oblasti riadenia podnikov. 

slovenský, český, 
anglický 

1336-7137 
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4.3.  Publikačné výstupy za rok 2012 

 

Prehľad výstupov publikačnej činnosti  zaregistrovaných v Slovenskej ekonomickej knižnici 

publikovaných akademickými pracovníkmi jednotlivých fakúlt a celouniverzitných pracovísk EU 

v Bratislave, ako aj ich kategorizáciu z rôznych hľadísk uvádza tabuľka č. 4.3.1 a nadväzujúce grafy. Na 

základe uvedených údajov možno konštatovať, že počet publikačných výstupov akademických 

pracovníkov univerzity medziročne klesal (tab. č. 4.3.2). Významným nedostatkom je aj pretrvávajúci 

nedostatočný podiel publikácii vo vyššie hodnotených kategóriách publikačnej činnosti. 

Tabuľka č. 4.3.1.: Súhrnný prehľad výstupov publikačnej činnosti fakúlt a celouniverzitných 

pracovísk Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2012 vo vybraných kategóriách 

  Štatistika záznamov podľa kategórií publikačnej činnosti NHF OF FHI FPM PHF FMV FAJ ÚMP ÚEM NCEGŠ 
Spolu 

EU 

AAA 
Vedecké monografie vydané v v zahraničných 
vydavateľstvách 

0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 4 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 11 4 2 8 4 3 1 0 0 0 33 

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

1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ABC 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

1 3 0 0 15 0 1 0 0 0 20 

ABD 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich 
vydavateľstvách 

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

ACA 
Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 8 3 7 7 2 2 5 1 0 0 35 

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 3 1 1 1 3 2 0 0 0 0 11 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 6 4 1 2 2 2 1 0 1 0 19 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 8 22 10 18 26 8 5 0 0 1 98 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 93 84 55 34 78 71 46 0 0 0 461 

AEC 
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách 

6 2 1 3 14 1 12 0 0 0 39 

AED 
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách 

31 146 13 235 29 5 56 0 0 0 515 

AEG 
Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných 
karentovaných časopisoch 

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 

4 0 0 4 1 2 0 0 0 0 11 

AFB 
Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých 
konferenciách 

70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 

AFC Publikované príspevky na zahr. vedeckých konferenciách 42 61 72 40 23 18 20 0 0 0 276 

AFD 
Publikované príspevky na domácich vedeckých 
konferenciách 

220 131 74 136 38 95 82 0 1 0 777 

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabuľka č. 4.3.1. (pokračovanie): Súhrnný prehľad výstupov publikačnej činnosti fakúlt 

a celouniverzitných pracovísk Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2012 vo vybraných 

kategóriách 

  Štatistika záznamov podľa kategórií publikačnej činnosti NHF OF FHI FPM PHF FMV FAJ ÚMP ÚEM NCEGŠ 
Spolu 

EU 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 16 4 5 1 2 0 0 0 0 0 28 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 0 0 7 15 5 0 0 0 0 0 27 

AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách 4 1 7 1 0 0 1 0 0 0 14 

BBA 
Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 

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 11 0 4 0 0 0 0 0 0 0 15 

BCI Skriptá a učebné texty 14 8 10 11 9 3 9 1 0 0 65 

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 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch 2 4 2 1 0 2 0 0 0 0 11 

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch 147 34 74 152 23 20 3 0 0 0 453 

BEC Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BFB Abstrakty odborných prác v zborníkoch z domácich podujatí 0 0 32 0 18 1 0 0 0 0 51 

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 1 0 0 0 1 

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

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

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 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

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

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru 9 14 17 16 7 4 5 0 0 0 72 

  SPOLU 710 530 399 686 302 243 252 2 2 1 3127 
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Tabuľka č. 4.3.2.: Porovnanie výstupov publikačnej činnosti akademických pracovníkov 

Ekonomickej univerzity v Bratislave za obdobie 2009 – 2012 

Počty publikácií EU v Bratislave podľa jednotlivých kategórií za roky 2009-2012 

Kategórie publikačnej činnosti 2009 2010 2011 2012 

Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 40 46 50 40 

Vedecké monografie (AAA, AAB) 39 39 48 37 

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie (ABA, 
ABB) 

1 7 2 3 

Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie 246 261 217 200 

Vysokoškolské učebnice (ACA, ACB) 56 52 43 34 

Odborné knižné práce (BAA, BAB) 23 39 20 17 

Učebnice pre základné a stredné školy (BCB) 12 6 2 11 

Skriptá a učebné texty (BCI) 74 71 64 64 

Prehľadové knižné práce (EAI) 1 2 3 2 

Umelecké monografie, preklady a autorské katalógy (CAA, CAB) 3 4 1 2 

Odborné preklady knižných publikácií (EAJ) 1 3 0 0 

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

76 84 84 70 

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

19 28 25 29 

Vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC, ADD) 15 25 24 28 

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

2 0 0 0 

Odborné články v karentovaných časopisoch (BDC, BDD) 2 3 1 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 2824 2821 3036 2807 

Kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD) 9 9 9 23 

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

Vedecké práce v nekarentovaných časopisoch (ADE, ADF) 374 362 357 538 

Vedecké práce v recenzovaných zborníkoch a monografiách (AEC, AED) 238 622 571 553 

Publikované príspevky na vedeckých konferenciách (AFA, AFB, AFC, AFD) 1662 1421 1659 1122 

Abstrakty príspevkov z vedeckých konferencií (AFE, AFF, AFG, AFH) 68 34 38 54 

Kapitoly v odborných knihách (BBA, BBB) 1 3 2 3 

Kapitoly v učebniciach a učebných textoch (BCK) 0 2 0 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) 417 326 354 461 

Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (BEC, BED) 38 16 5 3 

Abstrakty odborných prác z domácich a zahraničných podujatí (BFA, BFB) 15 24 41 50 
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Tabuľka č. 4.3.2. (pokračovanie): Porovnanie výstupov publikačnej činnosti akademických 

pracovníkov Ekonomickej univerzity v Bratislave za obdobie 2009 - 2012 

 

Počty publikácií EU v Bratislave podľa jednotlivých kategórií za roky 2009-2012 

Kategórie publikačnej činnosti 2009 2010 2011 2012 

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) 3129 3157 3328 3076 

Ostatné kategórie 331 492 405 422 

Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch 
(AEE) 

2 1 2 2 

Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (AEF) 9 0 9 3 

Postery v zborníkoch zo zahraničných konferencií (AFK) 1 1 2 0 

Postery v zborníkoch z domácich konferencií (AFL) 8 10 9 12 

Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (AGI) 17 22 20 9 

Odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch (BEE) 6 4 5 0 

Odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch (BEF) 9 20 5 5 

Štandardy, normy (BGG) 2 1 2 0 

Kvalifikačné práce dizertačné, habilitačné (DAI) 90 153 71 77 

Recenzie v časopisoch a zborníkoch (EDI) 69 80 90 90 

Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (EDJ) 4 21 8 2 

Výskumné štúdie a priebežné správy (GAI) 5 2 3 2 

Práce zverejnené na internete (GHG) 38 61 96 131 

Rôzne publikácie a dokumenty (GII) 71 116 83 88 

Audiovizuálne diela (videokazeta, film, CD-ROM, DVD) nakrútené v domácej 
produkcii (CAH) 

0 0 0 1 

Celkový sumár za EU v Bratislave (skupiny A1+A2+B+C+ostatné kategórie) 3460 3649 3733 3498 

 

Oceňovanie publikačných výstupov v roku 2012:  

V roku 2012 boli na návrh fakúlt a na základe tajného hlasovania členov komisie pre udeľovanie Ceny 

rektora EU v Bratislave za publikačnú činnosť ocenené nasledované publikácie akademických 

pracovníkov EU v Bratislave publikované v roku 2011: 

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

„The Impact of Governance and Infrastructure on Innovation“(Post-Communist Economies: 

Journal of the Centre for Research into Post-Communist Economies. Num. 2, 2011, s. 2013-2017) 

Autori: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., doc. Ing. Anetta Čaplánová, PhD. (spoluautor: 

prof. John Hudson, PhD.) 
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b) V kategórií vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch /ADD/ 

„Zelená a reverzná logistika ako nástroj zefektívnenia spaľovania odpadu v Slovenskej 

Republike“ (Ekonomický časopis. No 2, 2011, s. 132-147) 

Autori: prof. Ing. Ivan Brezina, CSc., prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc., doc. Mgr. Juraj Pekár, PhD. 

 

c) V kategórií vedecké monografie /AAA, AAB/ 

„Sociálne zabezpečenie“ (Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava, 2011, ISBN: 987-80-225-3190-

0.) 

Autori: prof. Ing. Eva Rievajová, PhD., Ing. Mária Husáková, CSc., Ing. Silvia Ošková, PhD., Ing. 

Eva Pongráczová, PhD., Ing. Peter Sika, PhD. 

 

d) V kategórií vysokoškolské učebnice /ACA, ACB/ 

„Podnikanie v agropotravinárstve“(Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava, 2011, ISBN: 987-80-

225-3273-0.) 

Autori: prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc., prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc., doc. Ing. Elena 

Šúbertová, CSc., doc. Ing. Alžbeta Foltínová, CSc., doc. Ing. Júlia Vybíralová, CSc, Mgr. Zuzana 

Marečková, PhD., Ing. Katarína Remeňová, PhD. 

 

Okrem uvedených prác boli finančne odmenené aj všetky vedecké state, ktoré pracovníci Ekonomickej 

univerzity v Bratislave v roku 2011 publikovali v karentovaných časopisoch. 



54 

 

5. VEDECKÁ VÝCHOVA ŠTUDENTOV 3. STUPŇA ŠTÚDIA 

Vzdelávanie doktorandov sa na EU v Bratislave uskutočňuje v 16 akreditovaných študijných odboroch 

a študijných programoch.  
 

Prehľad akreditovaných študijných odborov a študijných programov poskytovaných na EU v Bratislave 

v roku 2012 je uvedený v tabuľke 5.1. Tabuľka 5.2 uvádza prehľad počtu študentov doktorandského 

štúdia v rokoch 2010 až 2012. 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.: Prehľad akreditovaných študijných odborov a študijných programov 3. stupňa 

štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave k 31.12.2012 

 

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 

3.3.17 Medzinárodné ekonomické vzťahy Medzinárodné ekonomické vzťahy  

3.3.16 Ekonomika a manažment podniku  Ekonomika a manažment podniku  
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Tabuľka č. 5.2.: Vývoj počtu študentov 3. stupňa štúdia na EU v Bratislave (2010 – 2012) 

 

Rok 

Študenti 3. stupňa štúdia 

(zo SR) 

Študenti 3. stupňa štúdia  

(zahraniční) 
Absolventi 

3. stupňa štúdia 

spolu Interní Externí Interní Externí 

Rok 2012 208 162 6 21 113 

Rok 2011 242 193 4 32 105 

Rok 2010 252 259 5 36   212* 

* 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 jednotlivých fakultách EU v Bratislave 

k 31.12.2012 
 

 

Študenti 3. stupňa 

štúdia 

zo SR 

Zahraniční 

študenti  

3. stupňa štúdia 

Absolventi 

3. stupňa štúdia  

za rok 2012 
% absolventov 

na celkovom 

počte študentov 3. 

stupňa štúdia 
Interní Externí Interní Externí Interní Externí 

NHF 62 30 2 0 14 11 26,59 

OF 36 31 1 0 15 7 32,35 

FHI 29 26 0 2 10 2 21,05 

FPM 38 39 0 16 18 12 32,25 

FMV 14 25 3 2 8 8 36,36 

PHF 29 11 0 1 6 2 19,51 

SPOLU 208 162 6 21 71 42 28,46 
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Tabuľka č. 5.4.: Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia na EU v Bratislave v roku 2012 
 

Riadok Ukazovateľ Celkový počet 

1. Zaradení v 3. stupni štúdia spolu 377 

2. 

z toho (z r. 1) 

pre potrebu škol. pracoviska 224 

3. pre iné pracoviská 153 

4. v dennej forme 208 

5. v externej forma 169 

6. Novoprijatí na 3. stupeň štúdia 90 

7. 

z toho (z r. 6) 

pre potrebu škol. pracoviska 60 

8. pre iné pracoviská 30 

9. denní študenti  60 

10. externí študenti  29 

11. štud. 3. stupňa zo škol. pracoviska 1 

12. V roku 2012 štúdium 3. stupňa ukončili 113 

13. z toho (z r. 12) 
v plánovanom termíne 101 

v novourčenom termíne 12 

14. Počet predčasne ukončených študentov 3. stupňa 58 

15. Počet zahraničných študentov 3. stupňa 26 

16. z toho (z r. 15) počet "vládnych štipendistov" 5 

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 2012 

 

Študijný odbor 3. stupňa štúdia 
Počet absolventov 

Z toho počet zahraničných 

absolventov 

Interní Externí Interní Externí 

3.3.3 Ekonomická teória 8 6 0 1 

3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj 1 1 0 0 

3.3.7 Financie 4 3 0 0 

3.3.8 Poisťovníctvo 1 0 0 0 

3.3.10 Obchod a marketing 5 1 0 1 

3.3.11 Odvetvové a prierezové ekonomiky 4 0 0 0 

3.3.18 Medzinárodné podnikanie 6 5 0 0 

3.3.19 Svetová ekonomika 0 0 0 0 

3.3.12 Účtovníctvo 3 1 0 0 

3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii 1 0 0 0 

3.3.25 Ekonometria a operačný výskum 6 1 0 0 

3.3.16 Ekonomika a manažment podniku 13 9 0 2 

3.3.13 Finančný manažment 4 4 0 0 

3.3.17 Medzinárodné ekonomické vzťahy 8 8 0 2 

3.3.16 Ekonomika a manažment podniku 6 2 0 0 

SPOLU 70 41 0 6 
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Organizácia doktorandského štúdia 
 

Doktorandské štúdium sa v roku 2012 uskutočňovalo v gescii odborových, resp. spoločných odborových 

komisií a vo vyššie uvedených akreditovaných študijných odboroch/študijných 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 2012 pôsobilo na 

3. stupni štúdia 198 školiteľov. Vzhľadom na počet interných (214) a externých (188) doktorandov to 

znamená, že na jedného školiteľa pripadalo 1,08 interného doktoranda, resp. 2,03 z celkového počtu 

interných a externých doktorandov. 
 

Tabuľka č. 5.6.: Počet interných a externých školiteľov pre jednotlivé študijné programy 

k 31.12.2012 
 

Študijný odbor/študijný program 3. 

stupňa štúdia 

Počet interných školiteľov Počet externých školiteľov 

Docenti Profesori Docenti Profesori 

3.3.3 Ekonomická teória / Ekonomická 

teória 
3 5 1 1 

3.3.3 Ekonomická teória / 

Hospodárska politika 
4 3 1 1 

3.3.5 Verejná správa a regionálny 

rozvoj / Verejná správa a regionálny 

rozvoj 

2 2 0 1 

3.3.7 Financie / Financie a 

bankovníctvo 
9 7 0 0 

3.3.8 Poisťovníctvo / Poisťovníctvo 1 1 0 0 

3.3.10 Obchod 

a marketing/Marketingový a obchodný 

manažment 

7 5 1 0 

3.3.11 Odvetvové a prierezové 

ekonomiky/Ekonomika obchodu a 

služieb 

10 5 1 0 

3.3.18 Medzinárodné 

podnikanie/Manažment 

medzinárodného podnikania 

8 2 1 2 

3.3.19 Svetová ekonomika/Svetová 

ekonomika 
6 1 2 2 

3.3.12 Účtovníctvo/Účtovníctvo 5 3 0 0 

3.3.24 Kvantitatívne metódy 

v ekonómii/Kvantitatívne metódy v 

ekonómii 

8 3 0 0 

3.3.25 Ekonometria a operačný 

výskum/Ekonometria a operačný 

výskum 

5 5 2 1 

3.3.16 Ekonomika a manažment 

podniku/Ekonomika a manažment 

podniku 

13 10 8 2 

3.3.13 Finančný manažment/Finančný 

manažment podniku 
6 2 2 1 

3.3.17 Medzinárodné ekonomické 

vzťahy/Medzinárodné ekonomické 

vzťahy 

15 4 3 2 

3.3.16 Ekonomika a manažment 

podniku/Ekonomika a manažment 

podniku 

7 6 2 4 
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Tabuľka č. 5.7.: Miera zaťaženia školiteľov na 3. stupni štúdia v roku 2012 

 

Indikátor   

Počet denných študentov 3. stupňa štúdia k 31.12.2012 214 

Počet externých študentov 3. stupňa štúdia k 31.12.2012 188 

Počet školiteľov na univerzite 198 

Počet denných študentov 3. stupňa štúdia /školiteľ 1,08 

Počet denných a externých študentov 3. stupňa štúdia /školiteľ 2,03 

 

 

V rámci vedeckej časti svojho štúdia sa študenti 3. stupňa štúdia zapájajú do vedecko-výskumnej činnosti 

školiacich pracovísk a do riešenia vedecko-výskumných projektov. Povinnosťou študentov 3. stupňa 

štúdia je publikovať výstupy svojej vedecko-výskumnej činnosti rôznou formou.  Prehľad výstupov 

publikačnej činnosti študentov 3. stupňa štúdia EU v Bratislave v roku 2012 podľa jednotlivých kategórií 

uvádza tabuľka č. 5.8.  

 
 

Tabuľka č. 5.8.: Publikačné výstupy študentov 3. stupňa štúdia EU v Bratislave za rok 2012 
 

Typ publikácie 
Študenti 3. stupňa štúdia v dennej 

forme štúdia 

Študenti 3. stupňa štúdia v externej 

forme štúdia 

Monografie, učebnice, vysokoškolské 

učebné texty 
19 6 

Publikované state v karentovaných 

časopisoch 
3 0 

Publikované state vo vedeckých 

časopisoch vo WoK 
4 2 

Publikované state v ostatných vedeckých 

časopisoch (domáce a zahraničné) 
99 49 

Publikované state v odborných 

časopisoch (domáce a zahraničné) 
56 20 

Publikované príspevky v zborníkoch z 

konferencií (v zahraničí) 
104 21 

Publikované príspevky v zborníkoch z 

konferencií (domáce) 
292 51 

SPOLU 577 149 
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6. HABILITAČNÉ A INAUGURAČNÉ KONANIE 

V roku 2012 bol 8 pracovníkom EU v Bratislave udelený vedecko-pedagogický titul docent. Ich prehľad 

je uvedený v tabuľke č. 6.1.  

 
Tabuľka č. 6.1: Udelené vedecko-pedagogické tituly docent v r. 2012 

Por. číslo Meno docenta Fakulta S účinnosťou od 

1. Ing. Viera Kubičková, PhD. OF 1.1.2012 

2. Ing. Anna Michálková, PhD. OF 1.1.2012 

3. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. OF 1.2.2012 

4. Ing. Milan Oreský, PhD. OF 1.2.2012 

5. Ing. Dana Benešová, PhD. OF 1.2.2012 

6. Ing. Mária Vojtková, PhD. FHI 1.6.2012 

7. Ing. Miroslav Tóth, PhD. FPM 1.9.2012 

8. Ing. Martin Lukáčik, PhD. FHI 1.11.2012 

 

Na zasadnutiach Vedeckej rady EU v Bratislave sa v roku 2012 realizovali celkovo 4vymenovávacie 

konania za profesora. Podrobnosti sú uvedené v tabuľke 6.2. 

Tabuľka č. 6.2: Inauguračné konania na VR EU v r. 2012 

Por. Číslo Meno profesora Fakulta 
Schválené vo VR EU v 

Bratislave 

1. doc. Ing. Peter Staněk, CSc. NHF 30.1.2012 

2. doc. Ing. Anetta Čaplánová, PhD. NHF 30.1.2012 

3. doc. Ing. Helena Majdúchová, CSc. FPM 23.4.2012 

4. doc. Ing. Peter Markovič, PhD. FPM 23.4.2012 
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Dekrét profesora si na základe vymenovania prezidentom SR prevzali v roku 2012 3 učitelia EU v 

Bratislave. 
 

Tabuľka č. 6.3: Zoznam profesorov EU v Bratislave vymenovaných prezidentom SR v r. 2012 

Por. Číslo Meno profesora Fakulta 
Schválené vo VR EU 

v Bratislave 

Vymenovaný 

prezidentom SR 

1. doc. Ing. Magdaléna Přívarová, CSc. NHF 10.10.2011 10.7.2012 

2. doc. Ing. Peter Staněk, CSc. NHF 30.1.2012 10.7.2012 

3. doc. Ing. Anetta Čaplánová, PhD. NHF 30.1.2012 17.9.2012 

 

7. ČESTNÝ TITUL DR. H. C. EU V BRATISLAVE 

Čestný titul „doctor honoris causa Ekonomickej univerzity v Bratislave“ (Dr. h. c.) bol v roku 2012 

udelený Dr. Günterovi Geyerovi, medzinárodne uznávanej osobnosti v oblasti ekonomickej vedy, 

podnikania a európskeho bankovníctva a p. José Angelovi Gurriovi Treviñovi, generálnemu tajomníkovi 

OECD. Prehľadová informácia je uvedená v tabuľke č. 7.1.  

 

Tabuľka č. 7.1.: Udelenie čestného titulu Dr. h. c. Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2012 

P. č. Meno a priezvisko Dátum udelenia Stručná charakteristika 

1. Dr. Günter GEYER 5.3.2012 
Medzinárodne rešpektovaná osobnosť v oblasti 

poisťovníctva 

2. José Angel GURRIA TREVIÑO 6.12.2012 

Medzinárodne uznávaná osobnosť v oblasti 

hospodárskej spolupráce, medzinárodných 

vzťahov a ekonomickej vedy 

 

8. ČESTNÉ TITULY „PROFESOR EMERITUS“ NA EU V BRATISLAVE 

V roku 2012 bolo vo VR EU v Bratislave schválené udelenie troch čestných titulov „profesor emeritus“. 

Prehľadové informácie o udelených čestných tituloch „profesor emeritus“ sú uvedené v tabuľke č. 8.1. 

 

Tabuľka č. 8.1: Udelený čestný titul "profesor emeritus" na EU v Bratislave v roku 2012 

Por. číslo Meno profesora Fakulta 
Schválené vo VR EU 

v Bratislave 

1. prof. Ing. Božena Soukupová, PhD. FHI 30.1.2012 

2. prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD. FPM 23.4.2012 

3. prof. Ing. Prokop Jurášek, DrSc. FPM 23.4.2012 
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9. ŠVOČ NA EU V BRATISLAVE 

V rámci Ekonomickej univerzity v Bratislave študenti univerzity pravidelne prezentujú výsledky svojej 

vedeckej činnosti v rámci Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) vo fakultných kolách ŠVOČ 

a v univerzitnom kole ŠVOČ. V roku 2012 sa fakultné kolá uskutočnili na všetkých fakultách 

Ekonomickej univerzity v Bratislave s výnimkou Fakulty aplikovaných jazykov. Najlepšia fakultná 

študentská práca bola nominovaná do celouniverzitného kola ŠVOČ. Vo fakultných kolách bolo v roku 

2012 prezentovaných spolu 75 prác, z toho na Národohospodárskej fakulte 12, na Obchodnej fakulte 16, 

na Fakulte hospodárskej informatiky 26, na Fakulte podnikového manažmentu 8, na Fakulte 

medzinárodných vzťahov 10 a na Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach 3.  

 

Do celouniverzitného kola ŠVOČ postúpili  nasledovné víťazné práce z jednotlivých fakúlt: 

 

1. stupeň štúdia 

 

Národohospodárska fakulta 

Názov: Vybrané determinanty rozpočtovej politiky SR 

Autor: Michal Polin (3. ročník 1. stupňa štúdia) 

 

Obchodná fakulta 

Názov: Mobilná rozšírená realita v cestovnom ruchu 

Autor: Matej Held (3. ročník 1. stupňa štúdia) 

 

Fakulta hospodárskej informatiky 

Názov: Program pre prácu s rôznymi typmi rozdelení v neživotnom poistení 

Autor: Tomáš Filip (3. ročník 1. stupňa štúdia ) 

 

Fakulta medzinárodných vzťahov 

Názov: Leadership v medzinárodnom podniku 

Autor: Soňa Ferenčíková (3. ročník 1. stupňa štúdia) 

 

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach 

Názov: Pohľad na MHD v Košiciach 

Autor: Petra Nistorová a Anna Palkovičová (1. ročník 1. stupňa štúdia) 

 

2. stupeň štúdia 

 

Národohospodárska fakulta 

Názov: Je odpoveďou na budúcnosť platobných kariet biometria? 

Autor: Bc. Mišík Róbert (1. ročník 2. stupňa štúdia ) 

 

Obchodná fakulta 

Názov: Ponuka Last Minute v prostredí internetu 

Autor: Bc. Michal Skirčák (2. ročník 2. stupňa štúdia) 

 

Fakulta hospodárskej informatiky 

Názov: Vývoj softvérového produktu na riešenie vybraných aspektov finančnej analýzy podniku 

Autor: Bc. Beáta Bednárová (2. ročník 2. stupňa štúdia ) 

 

Fakulta podnikového manažmentu 

Názov: Zhodnotenie kvality podnikateľského prostredia SR 

Autor:  Bc. Martina Vitková (2. ročník 2. stupňa štúdia) 
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Fakulta medzinárodných vzťahov 

Názov: Porovnanie prístupov k integrácii kultúrne heterogénnych komunít vo vybraných krajinách 

Autor: Bc. Nina Galanská (1. ročník 2. stupňa štúdia) 

 

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach 

Názov: Reálny výmenný kurz eura voči menám krajín V4 aplikovaný na osobných automobiloch 

Autor: Bc. Jaroslav Dolný a Bc. Róbert Fedák (1. ročník 2. stupňa štúdia) 

 

 

Z navrhnutých prác z jednotlivých fakúlt bolo na úrovni univerzity umiestnenie jednotlivých prác 

nasledovné:  

 

1. stupeň štúdia 

 

1. miesto Tomáš Filip, 3. ročník, Fakulta hospodárskej informatiky 

2. miesto Matej Held, 3. ročník, Obchodná fakulta 

Soňa Ferenčíková, 3. ročník, Fakulta medzinárodných vzťahov 

 

 

2. stupeň štúdia 

 

1. miesto Bc. Róbert Mišík, 1. ročník, Národohospodárska fakulta 

  Bc. Martina Vitková, 2. ročník, Fakulta podnikového manažmentu 

2. miesto Bc. Michal Skirčák, 2. ročník, Obchodná fakulta 

Bc. Beáta Bednárová, 2. ročník, Fakulta hospodárskej informatiky 

 

Uvedené práce získali ocenenie rektora EU v Bratislave. 
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10. USKUTOČNENÉ ROZVOJOVÉ AKTIVITY NA PODPORU VEDY 

A VÝSKUMU A DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA NA JEDNOTLIVÝCH 

FAKULTÁCH EU V BRATISLAVE V ROKU 2012 

Národohospodárska fakulta 

Národohospodárska fakulta je zapojená do viacerých medzinárodných výskumných aktivít, aj v rámci 

riešenia projektu 7. rámcového programu EÚ. Zvýšilo sa zapojenie pracovníkov fakulty do zahraničných 

projektov a projektov medziuniverzitnej spolupráce na Slovensku (KRENAR, ESPON - KIT), 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 2012 vycestovalo do zahraničia 120 učiteľov NHF EU v 

Bratislave. 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. Pozitívne hodnotíme prevládajúcu formu financovania zahraničnej 

spolupráce z prostriedkov vedeckých a výskumných projektov, ktoré sú riešené na jednotlivých 

pracoviskách fakulty. Prostredníctvom programu ERASMUS vycestovali 10 učitelia NHF EU na 

krátkodobé prednáškové pobyty do Portugalska, Maďarska, Španielska, Poľska a Českej republiky. Táto 

aktivita je v súlade so strategickým zámerom fakulty rozvíjať vzťahy s excelentnými univerzitami 

v Európskej únii. Z hľadiska medzinárodnej spolupráce boli významné medzinárodné podujatia vo forme 

medzinárodných vedeckých konferencií a workshopov. Medzi top podujatia svetového významu 

zorganizované na NHF EU v Bratislave v roku 2012 môžeme spomenúť 20. ročník medzinárodnej 

INPUT-OUTPUT konferencie, ktorá sa konala 25. až 29. júna 2012. Diskusie prebiehali v 11 paralelných 

sekciách, v ktorých vystúpilo s odbornými príspevkami viac ako 230 výskumníkov z takmer 50 krajín 

sveta. Ďalším významným podujatím bol Kongres ERSA, ktorý prebiehal od 21. do 24. augusta 2012, na 

ktorom sa počas štyroch dní zúčastnilo viac ako 700 účastníkov zo 49 krajín, ktorí prezentovali 537 

príspevkov v 46 paralelných sekciách. 27. a 28. septembra 2012 sa na pôde NHF EU v Bratislave 

uskutočnila 7. medzinárodná vedecká konferencia Mena, bankovníctvo a medzinárodné financie na tému 

Ako sa krajiny strednej a východnej Európy vyrovnávajú s globálnou finančnou krízou, ktorej sa 

zúčastnilo viac ako 90 vedcov z 23 krajín strednej a východnej Európy, ale aj z Malajzie, Indonézie 

a Veľkej Británie. Prostredníctvom týchto podujatí sa fakulta prezentovala vo vzťahu k zahraničiu ako 

významné vzdelávacie a výskumné pracovisko. Rozvoj medzinárodnej spolupráce patrí medzi priority 

NHF EU v Bratislave. 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. Zaznamenali sme zvýšenie aktivity jednotlivých 

katedier v oblasti medzinárodnej spolupráce, ktorá sa prejavila najmä vo vysokom počte zahraničných 

pracovných ciest a prijatých zahraničných hostí. V roku 2012 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. Realizovali sa prednášky významných 

expertov a zahraničných hostí z hospodárskej  a odbornej praxe, organizovali sa pravidelné stretnutia 

vedeckých pracovníkov (EAPG). NHF EU v Bratislave získala v roku 2012 grant Nadácie VÚB na 

financovanie hosťujúceho profesora (Alexandru Minea), ktorý okrem prednášok a seminárov pre 

verejnosť zabezpečil výučbu predmetov na 2. a 3. stupni štúdia a aj naďalej spolupracuje pri zvyšovaní 
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kvality vedecko-výskumnej, publikačnej činnosti doktorandov a akademických pracovníkov fakulty. 

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 

výskumníkov2012“, „Týždeň vedy a techniky na Slovensku“ a  „projekt AHELO“. Národohospodárska 

fakulta rieši projekt OPV-2010/4.2/03-SORO, ITMS č. 26140230005 s názvom Zvyšovanie kvality 

doktorandského štúdia a podpora medzinárodného výskumu na NHF EU v Bratislave. 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 zo zahraničia. 

Obchodná fakulta 

Koordinácia rozvojových aktivít na podporu VVČ a doktorandského štúdia bola  zameraná na 

odstraňovanie slabých stránok fakulty v danej oblasti. Za prierezové rozvojové aktivity možno označiť 

profiláciu a fungovanie odborno-vedeckých klubov, ktoré majú vplyv na prehlbovanie špecializácie 

výskumných pracovníkov na fakulte; posilnenie interdisciplinarity výskumu, ako aj na zvyšovanie 

popularity výskumných kapacít v odborných kruhoch. Pozitívne účinky v uvedených oblastiach má 

i riešenie projektov hospodárskej praxe, ktoré má na OF EU v Bratislave silnú pozíciu založenú na 

tradičnej kooperácii akademických pracovníkov so subjektmi z praxe. 

Koordinácia prípravy výskumných projektov na fakulte bola posilnená prostredníctvom pracovných 

stretnutí prodekana pre rozvoj a prodekanky pre vedu a doktorandské štúdium s akademickými 

pracovníkmi za účelom realizácie prípravných prác nových projektov. Stretnutia mali trvanie v rozsahu 

niekoľkých hodín až jedného dňa, zodpovedným pracoviskom bol dekanát OF EU v Bratislave. 

V súvislosti s koordináciou nových projektov sa uskutočnili školenia akademických pracovníkov 

v problematike 7.RP, pričom účasť bola v plnom rozsahu zabezpečená na každej katedre.  

S cieľom posilniť internacionálny a interdisciplinárny rozmer výskumu na fakulte sa uskutočnili 

rokovania pracovníkov fakulty a jednotlivých katedier s partnermi doma i v zahraničí.  

Pre účely posilnenia publikačnej činnosti v zahraničných vedeckých časopisoch bola organizovaná 

dvojdňová prednášková činnosť prof. Sahuta (Švajčiarsko), určená pracovníkom a doktorandom 

s cieľom prezentovať efektívne postupy pri publikovaní v zahraničí. Zhodný zámer posilnenia 

publikačnej činnosti na fakulte sleduje zavedenie „pedagogického voľna“ pre vybraných pracovníkov 

s potenciálom tvorby článkov určených pre publikovanie v impaktovaných vedeckých časopisoch 

v zahraničí. Tieto aktivity koordinuje dekanát OF a jednotlivé katedry. 

V roku 2012 sa uskutočnili pracovné stretnutia vedenia fakulty s doktorandmi, ktoré sledovali zámer 

podporiť a koordinovať publikačnú činnosť doktorandov a zvýšiť ich projektovú iniciatívu, ako aj 

zahraničné mobility. V sledovanom období boli inovované Zásady organizácie doktorandského štúdia 

na Obchodnej fakulte EU v Bratislave, ktoré zakladajú reálny predpoklad pre skvalitnenie publikačnej 

činnosti doktorandov. 

V rámci doktorandského štúdia sa zaviedol nástroj mesačného monitoringu vedeckovýskumnej práce 

interných doktorandov – Report vedeckovýskumnej činnosti interného doktoranda. Zámerom tejto 

aktivity je plánovaná koordinácia vedeckej práce doktorandov s možnosťou jej prípadnej korekcie. 

Zodpovedným pracoviskom je dekanát OF. 
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Fakulta hospodárskej informatiky 

S cieľom odstraňovania slabých stránok identifikovaných v správe o VVČ za rok 2011 sa FHI podarilo 

čiastočne splniť nasledujúce opatrenia: 

 v oblasti riešenia medzinárodných výskumných projektov a výskumných sietí:  

FHI sa zapojila do riešenia medzinárodného výskumného projektu v rámci 7 rámcového programu 

Európskej únie, 

 v oblasti doktorandského štúdia: 

FHI pripravila návrhy na reakreditáciu študijných programov Účtovníctvo a Kvantitatívne metódy v 

ekonómii, v ktorých aktualizovala obsah študijných programov v súlade s požiadavkami súčasného 

vývoja daných vedných disciplín,  

 v oblasti dobudovania webového prostredia: 

FHI v priebehu celého roka 2012 pracovala na zdokonaľovaní webového prostredia oddelenia vedy, 

doktorandského štúdia a medzinárodných vzťahov, 

 v oblasti hodnotenia agentúrou ARRA a publikačných výstupov: 

FHI sa zaoberala hodnotením agentúrou ARRA za rok 2010 a prijala opatrenia na zlepšenie 

hodnotenia. V rámci hodnotenia agentúrou ARRA za rok 2011v porovnaní s rokom 2010 si FHI 

zlepšila postavenie v rámci skupiny EKONOM o 1 miesto (je 7. v poradí); 

 vedenie FHI sa usilovalo o posilnenie prezentácie výsledkov vedeckovýskumnej činnosti, najmä 

v prospech výstupov vyšších kategórií, predovšetkým vedeckých monografií, článkov v časopisoch 

registrovaných v databáze Web of Knowledge a karentovaných časopisoch. 

Fakulta podnikového manažmentu 

Na Fakulte podnikového manažmentu EU v Bratislave sa v roku 2012 uskutočnili tieto 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. 

Fakulta medzinárodných vzťahov 

Fakulta medzinárodných vzťahov pravidelne organizuje a podporuje aktivity na oboznamovanie sa 

s databázami, ktorými disponuje SEK EU. FMV získala väčšie priestory pre fakultnú knižnicu,  kde je 

možné aj prezenčne študovať a je vybavená aj pripojeniami na internet. Knižnica je otvorená od 

novembra 2012. Fakulta si vytvárala aj v roku 2012 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. Práve v roku 2012 bol tento trend 

výraznejší. 
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Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach 

Noc výskumníkov 2012 - Na Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach organizačne pripravovala 

podujatie Ing. L. Demjanová, PhD. Návštevníci stánku Podnikovohospodárskej fakulty mohli hravou 

formou otestovať synergický efekt alebo riešiť ekonomický príklad.  

Vzhľadom na veľký záujem o stánok Podnikovohospodárskej fakulty, veľkú účasť v pripravených 

aktivitách pre verejnosť a relatívne bezproblémovú organizáciu, je možné hodnotiť participáciu fakulty na 

tomto podujatí v roku 2012 ako veľmi úspešnú. 

 

Z dôvodu zlepšenia informovanosti o alternatívach umiestňovania publikačných výstupov v časopisoch 

zaradených do databázy WoK, WoS bol zorganizovaný pre všetkých akademických pracovníkov EU PHF 

v Košiciach odborný seminár pod vedením prof. RNDr. Igora Podlubného, DrSc., ktorý pôsobí na TU 

v Košiciach. 

Následne každý akademický pracovník obdržal vlastný plán publikačnej činnosti, ktorý bude 

vyhodnotený v rámci atestácie učiteľov.  

Okrem toho boli organizované rozvojové aktivity na podporu vedy aj priamo na jednotlivých katedrách.  

 

 Seminár Katedry ekonómie: Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti Katedry ekonómie 

- Cieľová skupina:  vedecko-pedagogickí pracovníci katedry a doktorandi 

- Termíny konania:  letný semester 2011/2012, týždenne každý utorok 

- Dĺžka konania:  14:10 – 15:40 

- Zodpovedné pracovisko: Katedra ekonómie 

Seminár sa zaoberal v rámci zlepšenia vedecko-výskumnej činnosti aj možnosťami publikácie v rôznych 

časopisoch doma aj v zahraničí. Programom stretnutí boli najmä možnosti publikácie v databáze 

WoK, možnosti vytvoriť vhodné pracovné prostredie pre akademických pracovníkov a diskusie ohľadom 

vyjasňovania si niektorých odborných kategórií, metodiky a postupov. 

 

 Katedra marketingu a obchodu zaviedla pravidelné stretávanie sa členov KMaO (každý utorok 

v čase od 14.00 -15.30 počas zimného aj letného semestra) za účelom prezentácie doterajších 

vedecko-výskumných aktivít, dosiahnutých výsledkov a nadviazanie ďalšej spolupráce pri 

publikačnej činnosti. Rovnako bolo zorganizované výjazdové zasadnutie katedry MaO, na ktorom 

bolo tímovo prekonzultované  smerovanie publikačnej činnosti na katedre pri zohľadnení jej 

prepojenia na aktuálne riešené projekty a perspektívy ich ďalšieho podávania.   

 

Fakulta aplikovaných jazykov 

K rozvojovým aktivitám v oblasti VVČ patrili predovšetkým podujatia usporiadané v rámci Týždňa vedy 

techniky na Slovensku 2012 a popularizačnej aktivity Noc výskumníka. V rámci aktivity „Noc 

výskumníka“ pripravila a realizovala fakulta dotazníkový prieskum znalostí verejnosti o interkultúrnej 

komunikácii. Tejto aktivity sa v pridelenom stánku osobne zúčastnili 2 študenti a 2 zamestnanci fakulty (z 

toho 1 učiteľ). Súčasťou podujatia bola aj výstavka publikácií učiteľov jazykov na Ekonomickej 

univerzite a propagácia fakulty a univerzity. 
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Aktivity zamerané na odstraňovanie slabých stránok identifikovaných v správe o VVČ za rok 2011: 

S cieľom odstrániť, resp. aspoň redukovať konštatované nedostatky v Správe o vedeckovýskumnej 

činnosti FAJ za r. 2011, fakulta uskutočňovala v roku 2012  nasledujúce opatrenia: 

 absencia výstupov v karentovaných a impaktovaných časopisoch 

Snaha o zlepšenie úrovne informovanosti o možnostiach publikovať v impaktovaných časopisoch, 

a to na úrovni katedier, ako aj fakulty. Na zasadnutiach kolégia dekana pravidelne informovali 

o možnostiach publikovania v časopisoch zaradených v databáze WoK. 

 neúspech v získavaní domácich a zahraničných vedeckovýskumných grantov 

Fakulta opätovne v stanovenom termíne v r. 2012 podala 7 projektov KEGA. 

Konkrétnym riešením tohto problému boli 3 metodologické semináre pre potenciálnych riešiteľov 

projektov KEGA, VEGA a APPV a podávanie pravidelných informácií o projektoch 7RP na 

úrovni katedier a fakulty. 

 

 nedostatok organizačnej a technickej podpory pre spracovanie podkladov a zabezpečovanie 

aktivít – absencia referenta pre vedeckovýskumnú činnosť 

Bola prijatá referentka pre vedu a výskum a spresnilo sa rozdelenie zodpovednosti za pracovnú 

náplň dokumentaristky/knihovníčky FAJ a referentky pre vedeckovýskumnú činnosť. 

 nedostatok publikácií v zahraničných zdrojoch 

V tejto oblasti dochádza k zlepšeniu vďaka účasti na zahraničných konferenciách ako aj podpore 

rozvoja medzinárodných vzťahov s pracoviskami, na ktorých sa vydávajú vedecké časopisy. 

Príkladom sú 2 vedecké konferencie pripravené katedrami za účasti Dr. Ufajevovej zo Saratova 

(RF). V zborníku vydávanom v spolupráci s Povolžskou akadémiou Stolypina sú zverejňované 

príspevky učiteľov fakulty. 
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11. SWOT ANALÝZA VVČ A DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA NA EU 

V BRATISLAVE (STAV K 31.12.2012) 

Vychádzajúc z podrobných podkladov k SWOT analýze VVČ a doktorandského štúdia predložených 

jednotlivými fakultami EU v Bratislave nižšie uvádzame prehľad najvýznamnejších prvkov vnútorného 

a vonkajšieho prostredia univerzity, ktoré patria ku konkurenčným výhodám, resp. na ktoré je potrebné sa 

sústrediť v súvislosti s napĺňaním cieľov univerzity a jednotlivých fakúlt v oblasti VVČ a doktorandského 

štúdia.  

 

SILNÉ STRÁNKY 

 disponibilný vedecko-výskumný potenciál zamestnancov 

 silná základňa mladých vedcov s titulom PhD. 

 zvýšenie počtu externých grantov podporených grantovými agentúrami v SR 

 zapájanie doktorandov do riešenia vedecko-výskumných projektov 

 kvalitná výskumná infraštruktúra 

 osobné odborné kontakty akademických pracovníkov univerzity so zahraničnými kolegami 

s porovnateľným odborným profilom 

 využívanie elektronických databáz a aplikácia kvantitatívnych metód vo výskume 

 zlepšujúce sa jazykové vybavenie učiteľov 

 zabezpečenie výučby v cudzích jazykoch na doktorandskom štúdiu s participáciou zahraničných 

učiteľov 

 realizácia spoločných výskumných projektov so zahraničnými expertmi 

 aktívne členstvo akademických pracovníkov univerzity v domácich, medzinárodných 

a zahraničných vedeckých spoločnostiach, radách, komisiách a výboroch konferencií 

 pravidelné publikovanie výsledkov výskumu 

 vydávanie vedeckých časopisov 

 organizácia širokého spektra vedeckých podujatí s medzinárodnou účasťou 

 vysoká úspešnosť ukončovania doktorandského štúdia 

 integrácia AIS do riadenia vedy a výskumu a doktorandského štúdia 

 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 nedostatočné zapojenie do medzinárodných výskumných projektov 

 nízky podiel publikácií a vedeckých prác publikovaných v zahraničí 

 asymetrická rezultatívnosť jednotlivých zamestnancov v publikačnej činnosti 

 nízky podiel publikácií s vysokým impakt faktorom 

 nízka medzinárodná výskumná mobilita akademických pracovníkov 

 nedostatok finančných prostriedkov na podporné aktivity VVČ i na realizáciu VVČ 

 atomizácia výskumnej činnosti a nízka miera koordinácie pri podávaní výskumných projektov 

 nedostatočná interdisciplinarita vo výskumnej činnosti 

 nedostatočná miera prenosu výsledkov výskumu do praxe 

 nízka účasť doktorandov na zahraničných študijných pobytoch 

 



69 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 strategické geografické postavenie EU v Bratislave v rámci Európy 

 historická a kultúrna príťažlivosť mesta a regiónu 

 prosperita z dobrej spolupráce s poprednými európskymi a svetovými univerzitami a profesijnými 

organizáciami 

 pretrvávajúci záujem o doktorandské štúdium  

 internacionalizácia všetkých aspektov doktorandského štúdia 

 rozvoj výskumnej spolupráce s výskumnými pracovníkmi z ázijských krajín 

 zintenzívnenie spolupráce s univerzitami a fakultami z krajín V4 

 možnosti využitia fondov EÚ na riešenie medzinárodných výskumných projektov 

 širšie využitie existujúcich profesionálnych kontaktov pri budovaní pozitívneho povedomia 

o výskume na univerzite a o doktorandskom štúdiu 

 

 

OHROZENIA 

 narastanie rozsahu administratívnych úloh, ktoré nesúvisia s pedagogickou a vedecko-výskumnou 

činnosťou 

 nízka prestíž postavenia učiteľa a akademického pracovníka v akademickom prostredí v SR 

 odchod kvalifikovaných pracovníkov na súkromné vysoké školy z finančných dôvodov 

 uplatňovanie finančných limitov na počet študentov 3. stupňa štúdia 

 pretrvávajúce nedostatočné financovanie vedy a výskumu v SR 

 nedostatočná dostupnosť finančných zdrojov na realizáciu medzinárodnej výskumnej spolupráce 

 posilnenie úspešnosti výskumných činností v konkurenčných inštitúciách verejného i súkromného 

sektora 

 neschopnosť dostatočne sa presadiť na konkurenčnom trhu renomovaných zahraničných 

vedeckých periodík 

 nepružnosť systému verejného obstarávania 

 časté legislatívne zmeny dotýkajúce sa fungovania vysokého školstva 
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12. OBSAHOVÉ ZAMERANIE VÝSKUMU NA EU V BRATISLAVE NA ROK 

2013 

12.1. Národohospodárska fakulta 

 Centrum excelentnosti  

Efektívne využívanie 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) 

 

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 a podpora medzinárodného výskumu na NHF 

EU v Bratislave 

Projekt financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ OPV-2010/4.2/03-SORO, ITMS č. 26140230005, 

názov projektu: Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia a podpora medzinárodného výskumu na NHF 

EU v Bratislave. 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. 

 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 efektívnosti a produktivity, kvality ekonomického rastu, zvýšenie 

úrovne výskumu, vývoja a vzdelávania, znižovanie energetickej a surovinovej náročnosti hospodárstva. 
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Komparatívna analýza faktorov, ktoré ovplyvňujú formovanie znalostnej ekonomiky, vzdelávací systém a 

sociálnu kohéziu. 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. Problémy spojené 

s medzinárodnou migráciou pracovných síl. Modelovanie efektov kreativity a fiškálnych stabilizátorov 

v makroekonomickej a regionálnej dimenzii. 

 Globálna finančná a hospodárska kríza – implikácie pre SR 

Predikčné modely finančných kríz. Hodnotenie dopadov hospodárskej krízy, účinnosti protikrízových 

opatrení, obnova ekonomického rastu a stability. Identifikácia zmien v spotrebiteľskom správaní 

domácností v dôsledku súčasnej hospodárskej krízy, predikcia možného vývoja spotreby a kvality života. 

Posúdenie vzájomnej závislosti zdravia obyvateľstva a kvality života. Rozpracovanie problémov tvorby 

jednotnej menovej a fiškálnej politiky, bankovníctva a finančných trhov v podmienkach finančnej krízy. 

Praktické problémy oceňovania bánk a finančných inštitúcií. Dopady finančnej krízy na trendy vývoja  

poisťovníctva. Dôsledky a dopady finančnej krízy na tvorbu poistných produktov. Správanie sa klientov 

na poistnom trhu. Skúmanie štruktúry ekonomiky SR vo vzťahu k environmentálnej záťaži s využitím 

Leontiefovho modelu rozšíreného o životné prostredie a skúmanie problémov eko-efektívnosti 

a technologických zmien. 

12.2. Obchodná fakulta 

Obsahové zameranie výskumu OF EU v Bratislave bude v roku 2013 bude rešpektovať výskumné 

priority SR a EÚ a obsahové zameranie výskumu jednotlivých katedier .  

Rámcové zameranie výskumu na OF EU V Bratislave v roku 2013: 

 Rozvoj domáceho a medzinárodného podnikateľského prostredia, uplatnenie princípov 

inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu; 

 Technologické a netechnologické inovácie v obchode, službách a cestovnom ruchu; 

 Medzinárodný obchod, účasť SR v medzinárodnom obchode. 

 

VVČ na OF EU v Bratislave bude v roku 2013 spočívať v riešení výskumných projektov, ktorých riešenie 

začalo v predchádzajúcom období, v pokračujúcej iniciatíve akademických zamestnancov pri podávaní 

nových projektov v rámci domácich grantových schém a prioritnom sústredení na dosiahnutie úspešnosti 

v medzinárodných výskumných projektoch. Je pritom potrebné sústrediť úsilie publikovať priebežné 

i konečné výsledky výskumných úloh v nasledujúcich kategóriách publikačných výstupov: 

AAA, AAB – vedecké monografie vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách, 

ADC, ADD – vedecké práce v zahraničných  a domácich karentovaných časopisoch, 

ADE, ADF – vedecké práce v zahraničných a domácich nekarentovaných časopisoch, pričom je 

dôležité zohľadňovať možnosti výberu časopisov s vyšším impakt faktorom. 

Rešpektovanie uvedených tendencií v oblasti VVČ je nevyhnutným predpokladom pre naplnenie ambícií 

OF EU v Bratislave uspieť v procese medzinárodnej i komplexnej akreditácie. Účasť jednotlivcov na tejto 

misii je kľúčovým faktorom jej naplnenia. 
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12.3. Fakulta hospodárskej infomatiky 

 Participácia na riešení projektu 7. rámcového programu Európskej únie LLLIGHT in Europe: LifeLong 

Learning, Innovation, Growth and Human capital Tracks in Europe (Celoživotné vzdelávanie, 

inovácia, rast a toky ľudského kapitálu v Európe) 

 Analýza hospodárskych cyklov v ekonomikách eurozóny (so zreteľom na špecifiká slovenskej 

ekonomiky) s využitím ekonometrických a optimalizačných metód 

 Analýza a modelovanie rizík v zmysle kvantitatívnych štúdií QIS projektu SOLVENCY II 

 Modelovanie cenovej politiky dodávateľského reťazca v konkurenčnom prostredí 

 E-learning ako forma univerzitného a celoživotného vzdelávania v oblasti účtovníctva. 

12.4. Fakulta podnikového manažmentu 

V roku 2013 sa vedecko-výskumná činnosť FPM EU v Bratislave zameria hlavne: 

 na riešenie 20 projektov VEGA, z toho 13 projektov pokračujúcich a 7 projektov so začiatkom 

riešenia v roku 2013, 

 prípravu projektov so začiatkom riešenia v roku 2013, 

 na riešenie 2 podaných projektov APVV, 

 na riešenie podaných projektov mladých vedeckých pracovníkov, 

 ako aj riešenie projektov, na ktorých fakulta participuje. 

 

Prioritné oblasti výskumu: 

 flexibilita pracovnej sily ako záruka istoty pre pracovníka a organizáciu v kontexte Lisabonskej 

stratégie 2020 a stratégie Európa 2020, 

 prognózovanie spotrebiteľských cien a objemu dane z priadnej hodnoty, skúmanie dopadov 

aktuálnych javov, 

 skúmanie dopadov aktuálnych javov svetovej ekonomiky na marketingové aktivity firiem, 

 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, 

 identifikácia a analýza nových trendov v medzinárodnom zdanení a ich vplyvu na zdanenie 

podnikateľskej sféry, 

 optimalizácia finančného riadenia podnikov pôsobiacich v SR, 

 hľadanie a rozpracovanie nových prístupov k ohodnocovaniu podnikov v podmienkach súčasných 

globálnych procesov, 

 rozvojové procesy a podnikanie vo výrobe, manažment kvality, logistiku podniku, inovačné 

procesy vo výrobe ako súčasť znalostného manažmentu, environmentálne aspekty rozvoja 

podnikov v SR, 

 vývoj a implementácia projektových a analytických metodológií, techník a nástrojov na 

zabezpečenie komplexného vývoja IS/IT, 

 dopad globálnej ekonomiky a vplyv konsolidácie verejných financií na finančné riadenie 

podnikateľských subjektov, 

 vplyv medzinárodného zdanenia a domáceho daňového systému na rozvoj podnikateľskej sféry 

SR, 

 v rámci podaného projektu APVV riešiť problémy inovácie podnikateľských modelov 

v postindustriálnej ére podnikania a v rámci projektu MVTS riešenie aktuálnych výziev 
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konkurenčnej schopnosti poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu v SR a Poľska vo vzťahu 

k EÚ. 

 

12.5. Fakulta medzinárodných vzťahov 

Fakulta bude v roku 2013 pokračovať vo výskume z roku 2012, čo je dané hlavne 6 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, európskeho medzinárodného práva súkromného, problémov multipolarity a neoregionalizácie. 

Pracovníci fakulty podali 3 projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2013. Okrem toho bol podaný 

jeden projekt KEGA. Nové projekty sú v procese schvaľovania. Bude pokračovať riešenie úlohy z 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. Uvedené aktivity 

v rámci jednotlivých úloh sú parciálne v súlade s prioritami SR v oblasti trvalo udržateľného rozvoja 

najmä pri analýze vzťahu kultúrneho a sociálneho kapitálu, regionálnej ekonomickej politiky a vzťahu 

analýzy trvalo udržateľného rozvoja s typológiou indikátorov. S úlohami priorizovanými EÚ súvisí 

analýza štyroch slobôd pohybu a voľného pohybu pracovných síl, ako aj analýza neoregionalizácie 

a svetovej ekonomiky. 

12.6. Fakulta aplikovaných jazykov 

Vedeckovýskumná činnosť akademických pracovníkov Fakulty aplikovaných jazykov sa v r. 2013 

zameria na tieto ťažiskové oblasti:  

 

 výskum v oblasti interkultúrnej komunikácie na úrovni teoretickej, v oblasti hospodárskej praxe, 

ako aj vo sfére komunikácie v diplomacii, 

 výskum súčasných tendencií v štúdiu jazyka, literatúry a v translatológii, 

 výskum inovatívnych foriem a prostriedkov vo výučbe cudzích jazykov. 

 

Uvedené priority nadväzujú na priority horizontálneho rozvoja vedy a výskumu SR, a to na špecifický 

cieľ „zvýšenie ekonomickej prosperity formou zvýšenia úrovne výskumu, vývoja a vzdelávania“. 

Nadväznosť na priority vedy a výskumu v Európskej únii v súlade s novými prioritami Európskej nadácie 

pre vedu (ESF) v strednej a východnej Európe má Fakulta aplikovaných jazykov možnosť zabezpečiť 

predovšetkým v rámci spolupráce s fakultami ekonomického zamerania. 

 

12.7. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach 

Vedeckovýskumná činnosť na PHF EU v Bratislave bude nadväzovať na úlohy deklarované v 

„Dlhodobom zámere rozvoja Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so 

sídlom v Košiciach vo funkčnom období 2011 – 2015 s výhľadom do roku 2019“. 

Prioritne sa bude orientovať VVČ 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 
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v kategórii A. V snahe dosiahnuť kvalitu vzdelávania na 3. stupni štúdia bude fakulta 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. 

Medzi prioritné oblasti výskumu patria: 

 

 aktívne zapojenie sa do riešenia európskych rozvojových projektov – podaný projekt ASFEU 

v objeme 1,5 mil. Eur, 

 príprava projektu – EURÓPA 2020 v kooperácii s ČR, SRN a Poľskom, 

 aplikácia nástrojov Business Intelligence na zlepšenie riadenia malých a stredných podnikov, 

 výskum zameraný na finančnú výkonnosť a analýzu finančnej situácie priemyselných podnikov 

v SR a EÚ komplexne, vrátane rôznych vplyvných faktorov pôsobiacich  aj v období finančnej 

krízy. 
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ZÁVER 

Vedeckovýskumná činnosť univerzity je významným prvkom pri hodnotení pozície univerzity v 

národnom a medzinárodnom meradle a súčasne významne ovplyvňuje tvorbu disponibilných finančných 

zdrojov. Vysoká škola univerzitného typu sa musí opierať o medzinárodne uznávaný a porovnateľný 

výskum a musí premietať jednotlivé aspekty výskumnej činnosti aj do pedagogickej činnosti osobitne na 

2. a 3. stupni štúdia. Je preto kľúčové, aby sa výkony akademických pracovníkov EU v Bratislave vo 

vede a výskume neustále zlepšovali a jednotlivé fakulty dosahovali v tomto smere vyvážené výsledky.  

 

Dosiahnuté výsledky vo vedeckej činnosti za rok 2012 dokumentujú určité progresívne, ale aj 

pretrvávanie viacerých menej priaznivých tendencií. K pozitívnym výsledkom patrila aj v roku 2012 

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 vstúpili do platnosti od 1.9.2012. Naďalej pretrvávajú  

rezervy v štruktúre dosiahnutých publikačných výstupov a je potrebné si všimnúť i klesajúci počet 

publikačných výstupov. Zvýšený dôraz je potrebné klásť na to, aby sa akademickí pracovníci univerzity 

zamerali prioritne na publikácie, ktoré kľúčovým spôsobom prispievajú k etablovaniu sa univerzity 

v európskom a medzinárodnom výskumnom priestore. Za pozitívny možno považovať trend vývoja 

objemu finančných zdrojov, ktoré univerzita získala z vedeckovýskumných projektov, ako aj počet 

podaných žiadostí o výskumné granty. Aj v roku 2012 však bol podaný nízky počet projektov 

zahraničných grantových schém. Rezervy existujú i v počte projektov realizovaných pre potreby 

hospodárskej praxe, ako aj z hľadiska objemu finančných prostriedkov získaných z ich riešenia. Medzi 

jednotlivými fakultami existovali v roku 2012 výrazné rozdiely z hľadiska množstva i kvality výstupov 

vedeckovýskumnej činnosti. 

 

V snahe zlepšiť výsledky v oblasti VVČ a doktorandského štúdia prijali fakulty EU v Bratislave v roku  

2012 konkrétne opatrenia, ktoré majú významne prispieť k odstraňovaniu identifikovaných slabých miest 

a vhodným spôsobom reagovať na externé príležitosti a vnímané ohrozenia v oblasti vedeckovýskumnej 

činnosti a doktorandského štúdia. Kladú pritom dôraz na publikovanie výstupov VVČ v publikáciách 

registrovaných v databáze Web of Knowledge, čo by malo pozitívnym spôsobom ovplyvniť aj citovanosť 

publikácií jednotlivých autorov. Zameriavajú sa tiež na posilnenie konkretizácie a kvantifikácie 

povinností akademických pracovníkov v oblasti publikačnej a výskumnej činnosti vo vzťahu 

k jednotlivým katedrám a akademickým pracovníkom s ich bezprostredným prepojením na motivačné 

mechanizmy. V oblasti doktorandského štúdia sa fakulty zameriavajú aj na tesnejšiu previazanosť medzi 

počtom prijímaných študentov na 3. stupeň štúdia a počtom ukončených absolventov, ako aj na 

zefektívnenie činnosti školiteľov. 

 

Hodnotenie vedy, výskumu a doktorandského štúdia na univerzite 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, zmysluplnej a medzinárodne akceptovanej 

výskumnej činnosti.  


