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1. ÚVOD 

Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“) realizovala v roku 2013 svoje aktivity 
vo všetkých kľúčových oblastiach v súlade s Dlhodobým zámerom rozvoja EU v Bratislave na obdobie 
2011 - 2015 s výhľadom do roku 2019 ako aj v súlade s hlavnými úlohami EU v Bratislave na rok 2013. 
V oblasti vedeckovýskumnej činnosti (ďalej len „VVČ“) a doktorandského štúdia svoje úsilie 
koncentrovala na rozvoj dosiahnutých pozitívnych výsledkov, hľadanie nových prístupov a riešení 
s cieľom udržať a zlepšiť si pozíciu na trhu vysokoškolského vzdelávania 3. stupňa a hlbšie sa etablovať 
vo výskume v SR. VVČ 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 tiež jedným zo 
základných kritérií pre akceptovanie vysokej školy ako univerzitnej vysokej školy, pričom súčasne rastie 
jej význam vo vzťahu k tvorbe finančných zdrojov. 

Základný rámec pre plnenie úloh v oblasti VVČ v roku 2013 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 roku 2013 

Vedecká rada Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „VR EU v Bratislave“) plnila v roku 2013 
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 2013 (11.03.2013, 20.05.2013, 16.12.2013) prerokovala: 

- Správu o vedeckovýskumnej činnosti na EU v Bratislave za rok 2012; 
- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti na EU v Bratislave za rok 2012; 
- Návrh ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach v celouniverzitných 

študijných programoch; 
 

- Návrhy na vymenovanie za profesorov: 
o doc. Ing. Štefan Čarnický, PhD. 
o doc. Ing. Pavol Ochotnický, CSc. 
o doc. Ing. Jozef Tvrdoň, PhD. 
o doc. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD., mim. prof. 
o doc. Ing. Eva Kafková, PhD. 

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

o  Ing. Ján Kubiš 
 

- Návrh na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora: 
o doc. Ing. Jozef Makúch, PhD, hosť. prof. 

 
- Návrh na vymenovanie za „profesor emeritus“: 

o prof. Ing. Michal Leščišin, DrSc. 
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- Na zasadnutiach VR EU v Bratislave boli odovzdané docentské menovacie dekréty nasledovným 
pracovníkom: 

o Ing. Peter Kardoš, PhD. 
o Mgr. Miroslav Šipikal, PhD. 
o JUDr. Ing. Aneta Bobenič Hintošová, PhD. 
o RNDr. Zuzana Hajduová, PhD. 
o RNDr. Viera Labudová, PhD. 
o Ing. Eduard Baumöhl, PhD. 
o Ing. Štefan Lyócsa, PhD. 
o Ing. Peter Sika, PhD. 

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

v Bratislave nasledovným spolupracovníkom univerzity: 
o  Ing. Elena Trenčianska, CSc. 
o  Ing. Pavol Konštiak, CSc. 

 
- Na zasadnutiach VR EU v Bratislave bol odovzdaný dekrét o udelení čestného titulu „profesor 

emeritus“ emeritnému profesorovi:  
o prof. Ing. Michal Leščišin, DrSc. 

 
Na zasadnutí VR EU v Bratislave bol dňa 11. marca 2013 prijatý prof. PhDr. Ivan Laluha, CSc., emeritný 
profesor EU v Bratislave v súvislosti s jeho životným jubileom. Prof. Laluhovi bola pri tejto príležitosti 
odovzdaná Medaila Imricha Karvaša. 
 
Na zasadnutí VR EU v Bratislave dňa 16.12.2013 sa uskutočnilo aj odovzdanie ceny Imricha Karvaša za 
najlepšiu diplomovú a dizertačnú prácu. Cenu za najlepšiu diplomovú prácu si prevzala Ing. Elena 
Kubričanová z Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave a cenu za najlepšiu dizertačnú prácu 
získal Ing. Daniel Dujava, PhD. z Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave. 

1.2. Štruktúra akademických pracovníkov na EU v Bratislave v roku 2013 

Na tvorivej činnosti v oblasti vedy a výskumu sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave v roku 2013 
podieľalo 571 učiteľov a výskumných pracovníkov. Z nich takmer 90 % tvorili pracovníci s vedecko-
pedagogickým titulom profesor, docent a s akademickým titulom PhD, k ostatným pedagogickým 
zamestnancom patrili odborní asistenti bez akademického titulu PhD a asistenti. 
 

Tabuľka č. 1.1.: Štruktúra akademických pracovníkov na EU v Bratislave v roku 2013 
(stav k 31.10.2013) 
 

Katedra prof. 
mim. 
prof. 

hosť. 
prof. 

doc. 
OA 

s PhD. 
OA bez 
PhD. 

A Lektori 
Výsk. 
prac. 

Spolu 
Index 

2013/2012 

KET 6 2 - 2 12 - - - - 22 0,96 

KHP 1 - - 2 7 - - - - 10 0,91 

KVSaRR 2 1 - 4 2 - - - 1 10 0,91 

KSRaP 1 - - 2 7 - - - - 10 1,11 

KF 2 1 - 6 15 - - - - 24 1,04 

KBaMF 3 - 1 2 7 - - - - 13 0,87 

KPOI 1 1 - - 3 - - - - 5 0,83 

KPedag 1 - - 1 4 - - - - 6 0,75 
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Tabuľka č. 1.1. (pokračovanie): Štruktúra akademických pracovníkov na EU v Bratislave v roku 
2013 (stav k 31.10.2013) 

Katedra prof. 
mim. 
prof. 

hosť. 
prof. 

doc. 
OA 

s PhD. 
OA bez 
PhD. 

A Lektori 
Výsk. 
prac. 

Spolu 
Index 

2013/2012 
KAIaVT - - - - 2 - - - - 2 0,50 

Spolu NHF 17 5 1 19 59 0 0 0 1 102 0,93 

KMr 4 2 - 4 21 - - - - 31 0,91 

KMO 1 1 - 7 16 - - - - 25 1,04 

KSCR 3 - - 4 8 1 - - - 16 0,84 

KTKT - - - 2 8 - - - - 10 1,00 

KOP - - - 1 5 - - - - 6 1,20 

KIOF - - - - 4 3 - - 1 8 1,00 

Spolu OF 8 3 0 18 62 4 0 0 1 96 0,96 

KÚA 3 - - 5 24 - - - - 32 0,98 

KOVE 3 - - 3 9 - - - - 15 0,88 

KAI 1 - - 2 15 2 - - - 20 0,95 

KŠ 2 - - 4 8 2 - - - 16 0,84 

KM 3 - - 4 8 1 - - - 16,4 1,02 

Spolu FHI 12 0 0 18 64 5 0 0 0 98,9 0,94 

KPH 3 - - 5 22 - - - - 30 1,00 

KMž 6 - - 4 18 2 - - - 30 0,94 

KPF 4 - - 5 17 1 - - - 27 0,96 

KMVaL 2 - - 1 4 1 - - - 8 1,00 

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

Spolu FPM 15 0 0 16 69 5 1 0 0 106 0,97 

Kmanaž 1 1 - 3 10 - - - - 15 0,87 

KMaO 3 - - - 9 - - - - 12 0,88 

KFaÚ - - - 1 10 1 - - - 12 0,82 

KE - 1 - - 6 - - - - 7 0,87 

KHIaM 1 - - 1 9 - - - - 11 1,1 

KCJ - - - 
 

1 3 - - - 4 0,8 

Spolu PHF 5 2 0 5 45 4 0 0 0 61 0,89 

KMEVaHD 2 - - 2 9 - - - - 13 0,70 

KMPV 1 2 - 4 3 - - - - 10 0,83 

KMP 1 - - 0 4 - - - - 5 0,98 

Spolu FMV 4 2 0 6 16 0 0 0 0 28 0,78 

KJaT 2 - - 5 3 6 - 1 - 17 1,13 

KIK - - - - 5 1 1 - - 7 1,17 

KAJ - - - 2 6 12 - - - 20 0,95 

KNJ - - - - 4 7 - 1 - 12 0,82 

KRaSJ 1 - - 1 15 2 - 1 - 20 0,89 

Spolu FAJ 3 0 0 8 33 28 1 3 0 76 0,96 

Spolu ÚEM 1 0 0 1 0 0 0 0 3 5 2,50 

SPOLU EUBA 65 12 1 91 348 46 2 3 5 573 0,94 
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2. HODNOTENIE VÝSKUMU NA EU V BRATISLAVE ZA ROK 2013 

V tejto časti správy uvádzame prehľad hlavných výsledkov dosiahnutých v oblasti výskumnej činnosti na 
jednotlivých fakultách a pracoviskách tak, ako ich fakulty a pracoviská identifikovali.  

2.1. Hlavné výsledky výskumu dosiahnuté na Národohospodárskej fakulte za rok 2013 

Rok 2013 bol pre Národohospodársku fakultu výnimočný, nakoľko fakulta oslávila 60. výročie svojho 
vzniku. Všetky vedeckovýskumné podujatia a aktivity, ktoré sa organizovali na Národohospodárskej 
fakulte v roku 2013 sa niesli v duchu atmosféry oslavy výročia založenia fakulty a vyvrcholili 
slávnostným rozšíreným zasadnutím Vedeckej rady Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity 
v Bratislave, ktoré sa konalo 21.11.2013. 
 
Do VVČ na NHF EU v Bratislave boli zapojení všetci učitelia, mladí vedeckí pracovníci a doktorandi. 
VVČ sa na fakulte uskutočňovala v rámci výskumných projektov EÚ (7. RP), zahraničných projektov, 
projektov APVV a aplikovaného výskumu MŠVVaŠ SR, projektov VEGA, projektov KEGA, projektov 
mladých vedeckých pracovníkov do 30 rokov, rozvojových projektov a iných projektov – napr. projekty 
MŠVVaŠ SR, projekty s Nadáciou VÚB. V roku 2013 sa na fakulte riešilo celkovo 49 projektov, z toho 1 
projekt 7. RP EÚ, 3 projekty APVV, 2 projekty MŠVVaŠ SR, 2 projekty KEGA, 30 projektov VEGA, 4 
projekty mladých vedeckých pracovníkov, 2 projekty pre hospodársku prax, 2 projekty medzinárodnej 
vedeckej a vedecko-technickej spolupráce (MVTS), 1 zahraničný projekt a 2 projekty financované 
nadáciou VÚB. 
 
V rámci výzvy Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ (OPVaV 032/2010/4.1) zameranej na 
podporu centier excelentnosti, NHF EU v Bratislave realizovala od 1. 9. 2010 projekt Vytvorenie 
excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí - ITMS 
26240120032. Termín ukončenia realizácie aktivít projektu bol 31. 12. 2013. Do realizácie projektu boli 
zapojené jednotlivé katedry Národohospodárskej fakulty. Cieľom zriadenia Centra excelencie výskumu 
bolo vybudovať potrebnú technickú a zdrojovú infraštruktúru a sústredenie excelentných výskumno-
vzdelávacích zamestnancov pre skúmanie vyšpecifikovaných oblastí fungovania ekonomiky 
v podmienkach globalizácie svetovej ekonomiky, čo podporilo 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 (KF), 
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 rámci výzvy Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ (OPV-2010/4.2/03-SORO) NHF EU 
v Bratislave realizovala od 1. 2. 2012 projekt Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia a podpora 
medzinárodného výskumu na NHF EU v Bratislave - ITMS 26140230005. Termín ukončenia realizácie 
aktivít projektu je 31. 1. 2014. Cieľom projektu je zvyšovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania na 
doktorandskom stupni štúdia 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. 
 
Okrem uvedených projektov treba osobitne oceniť riešenie medzinárodného výskumného projektu na 
Katedre verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU pod názvom ESPON KIT The Territorial 
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Dimension of the Innovation and Knowledge Economy a dvoch zahraničných výskumných projektov 
riešených na Katedre hospodárskej politiky: projekt COST EÚ v novej komplexnej geografii 
ekonomických systémov: hodnotenie modelov, nástrojov a politík a projekt FP7 Prosperita, blahobyt 
a práca pre Európu/WWWpreEurópu (úloha riešená NHF EU v Bratislave: Blahobyt a multikriteriálna 
analýza), ako aj projektu COST Social Services, Welfate State and Places. The restructuring of social 
services in Europe and its impacts on social and territorial cohesion and governance riešeného na 
Katedre sociálneho rozvoja a práce. NHF EU v Bratislave v roku 2013 riešila 2 projekty Nadácie VÚB: 
Letná škola slovenských ekonómov 2013 a Projekt hosťujúci profesor (John Pickles) a projekt pre 
hospodársku prax Národohospodársky význam automobilového priemyslu pre Slovensko. Ďalší projekt 
hospodárskej praxe sa realizoval na Katedre verejnej správy a regionálneho rozvoja pod názvom 
MasterCard – slovenské centrá rozvoja. Zvýšilo sa aj zapojenie zamestnancov fakulty do zahraničných 
výskumných projektov a do riešenia projektov APVV formovaním medziuniverzitnej spolupráce na 
Slovensku, napr. v rámci projektov KRENAR a ESPON KIT, prehĺbila sa partnerská spolupráca 
s pracoviskami zahraničných vysokých škôl prostredníctvom spoločných výskumných projektov, resp. 
zapojením jednotlivcov. Absolvent doktorandského štúdia Katedry financií Mgr. Marek Káčer, PhD. 
získal cenu guvernéra NBS Jozefa Makúcha za najlepšiu dizertačnú prácu v oblasti ekonómie za rok 
2013. 
 
Výsledkom VVČ na NHF je publikačná činnosť zahŕňajúca 1220 titulov, z toho 13 domácich vedeckých 
monografií, 13 vysokoškolských učebníc, 4 práce v zahraničných karentovaných časopisoch, 10 prác 
v domácich karentovaných časopisoch, 214 vedeckých prác vo vedeckých časopisoch, vedeckých 
zborníkoch a monografiách, 19 skrípt a učebných textov, 420 príspevkov publikovaných na domácich 
a zahraničných vedeckých konferenciách atď. Na pôde Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave sa 
v roku 2013 uskutočnilo 6 medzinárodných vedeckých konferencií, ktoré organizačne zabezpečovali 
jednotlivé katedry NHF1. 
 
NHF EU v Bratislave vydáva vedecký recenzovaný časopis Nová ekonomika (periodicita min. 4x ročne), 
ďalej KVSaRR v spolupráci s Ekonomickou fakultou UMB v Banskej Bystrici, Spoločnosťou pre 
regionálnu vedu a politiku a Regionálnym európskym informačným centrom Banská Bystrica vydáva 
medzinárodný vedecký časopis Region direct (periodicita 2x ročne). Katedra bankovníctva 
a medzinárodných financií vydáva elektronický recenzovaný odborný časopis Finančné trhy (periodicita 
mesačne). Katedra sociálneho rozvoja a práce vydáva elektronický recenzovaný odborný časopis 
Sociálno-ekonomický obzor (periodicita min. 4x ročne). 
 

2.2. Hlavné výsledky výskumu dosiahnuté na Obchodnej fakulte za rok 2013 

Realizácia VVČ OF EU v Bratislave v roku 2013 pokračovala v súlade s jej strategickým cieľom – 
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 
elementy VVČ a v rámci nich zhodnotiť kvalitatívnu i kvantitatívnu úroveň výkonov: 

 
• riešené projekty, 
• podávané projekty, 
• publikačné výstupy, 
• vedecké podujatia, 
• vedecké časopisy. 

 
VVČ OF EU v Bratislave v roku 2013 reprezentovalo riešenie 11 projektov VEGA, 1 projekt KEGA, 8 
projektov hospodárskej praxe, 1 medzinárodného projektu, 2 projektov mladých vedeckých pracovníkov 

                                                 
1 Zoznam medzinárodných vedeckých konferencií je uvedený v časti 4.1 Správy o VVČ 
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do 30 rokov a 18 projektov zaradených do kategórie „Iné projekty“. Celkovo sa tvoriví pracovníci 
podieľali na riešení 41 projektov. 

 
Riešenie VEGA projektov bolo v sledovanom období sprevádzané pomerne mnohopočetnou publikačnou 
činnosťou, pričom relevantné publikácie sa sústredili najmä v kategóriách vedecká monografia, učebnica 
a vedecký článok. Koordinácia uvedených projektov bola zabezpečovaná Katedrou marketingu, Katedrou 
medzinárodného obchodu a Katedrou obchodného práva. 

 
Pracoviská OF EU v Bratislave pokračovali ďalej v riešení 5 projektov VEGA, ktorých realizácia 
pokračuje aj v roku 2014. 

 
V roku 2013 bolo úspešne ukončené riešenie medzinárodného výskumného projektu Cezhraničné 
HiTECH centrum, ktorý predstavoval počas trojročného realizačného obdobia priestor pre 
inderdisciplinaritu a internacionalitu výskumu s priamym zapojením študentov do tvorivých procesov. 
Hlavným zámerom projektu bolo skúmanie možností a procesov komercializácie inovácií a hi-tech 
produktov, ktorý sa preniesol do edukačného prostredia najmä prostredníctvom fungovania odborno-
vedeckých klubov. 

 
Dôraznú orientáciu OF EU v Bratislave na prax dokumentuje významné postavenie projektov 
hospodárskej praxe v jej portfóliu vedeckovýskumných projektov. Tieto ponúkajú priestor pre uplatnenie 
výskumnej kapacity pracovísk OF EU v Bratislave, umožňujú aktívnu implementáciu potrieb praxe do 
vzdelávania a predstavujú pomerne dôležitý zdroj financovania v danej oblasti. Aplikovaný výskum pre 
potreby hospodárskej praxe bol v roku 2013 realizovaný predovšetkým pracovníkmi Katedry služieb 
a cestovného ruchu. Realizácia 8 projektov hospodárskej praxe tak dokumentuje praktický rozmer VVČ 
na OF EU v Bratislave v oblasti cestovného ruchu a podnikania. 

 
Dôležitou súčasťou projektovej iniciatívy OF EU v Bratislave bola v roku 2013 aktivita tvorivých 
pracovníkov v podávaní nových projektov. Veľmi pozitívne možno hodnotiť skutočnosť, že pokračovali 
činnosti vedúce k podaniu 2 projektov 7. rámcového programu. I napriek tomu, že projekty neboli 
schválené pre financovanie, ich hodnotenie bolo nadpriemerné, čo v silnej európskej konkurencii 
potvrdzuje kvalitatívny rast zručností a schopností tvorivých pracovníkov vo výskumných schémach EK. 

 
V roku 2013 pokračovali tvoriví pracovníci tiež v podávaní projektov domácich grantových schém. 
Podali 14 nových projektov VEGA, 5 projektov KEGA, jeden projekt APVV, 7 projektov hospodárskej 
praxe, 4 projekty mladých vedeckých pracovníkov a jeden projekt v kategórii „iné projekty“. Uvedené 
čísla potvrdzujú priaznivý trend v podávaní nových projektov, pričom výrazne vzrástol počet podaných 
VEGA projektov. Úspešnosť uvedených procesov však nie je možné zhodnotiť vyčerpávajúcim 
spôsobom, nakoľko evalvačné procesy neboli v čase prípravy správy ukončené.  
 
Výsledky VVČ OF EU v Bratislave sa v roku 2013 prejavili v publikačných výstupoch v celkovom počte 
579 publikačných výstupov, pričom pozitívnym faktom je skutočnosť, že stúpol počet publikačných 
výstupov v bonitných kategóriách (A1, A2, B). Výrazným spôsobom sa zvýšila publikačná aktivita 
v kategórii vedeckých monografií zo 4 (rok 2012) na 13 (rok 2013) a vo vysokoškolských učebniciach zo 
4 v roku 2012 na 15 v minulom roku. Publikačná činnosť vykázala v roku 2013 ďalej 1 článok 
v karentovanom vedeckom časopise, 10 skrípt a učebných textov. Vzrástol počet vedeckých prác 
v recenzovaných zborníkoch a monografiách o 109 výstupov oproti roku 2012 (celkom 258), mierne 
klesol počet vedeckých prác v nekarentovaných časopisoch (98), znížil sa tiež počet publikovaných 
príspevkov na vedeckých konferenciách (111). 
 
V roku 2013 sa na OF EU v Bratislave uskutočnilo viac ako 57 vedeckých podujatí, z toho 1 vedecký 
kongres, 12 konferencií, 5 vedeckých seminárov, 2 výstavy a 37 workshopov. Táto početná báza podujatí 
predstavuje významnú platformu pre prezentáciu, konfrontáciu a vedeckú diskusiu tvorivých pracovníkov 
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fakulty. Významná časť uvedených podujatí sa konala za spoluúčasti zahraničných partnerov, čo posilnilo 
internacionálny rozmer VVČ na fakulte. 
V rámci podujatí organizovaných fakultou v roku 2013 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia 
MERKÚR určená doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom. Vedecké príspevky z tejto 
konferencie sú predkladané s cieľom uznania v EBSCO. Ďalšími podujatiami určenými pre túto cieľovú 
skupinu bol Workshop mladej vedy a Innovation Day.  
 
23.05.2013 sa v Bratislave a Prahe pod záštitou Katedry medzinárodného obchodu uskutočnila 13. 
medzinárodná vedecká videokonferencia Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní (13th 
International Video Conference Czech Republic and Slovakia in International Trade and Business 2013). 
Spracované súbory výstupov z tejto konferencie sú predkladané s cieľom uznania vo WoS a SCOPUS. 
 
OF EU v Bratislave pokračovala v roku 2013 vo vydávaní dvoch vedeckých časopisov Studia 
commercialia Bratislavensia a Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie. 

2.3. Hlavné výsledky výskumu dosiahnuté na Fakulte hospodárskej informatiky za rok 
2013 

Na Fakulte hospodárskej informatiky sa v roku 2013 riešilo spolu 11 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). 
 
V roku 2013 sa pri riešení tohto projektu realizovali nasledovné aktivity: 
 
• účasť na pobyte na Zeppelin University (hlavný koordinátor projektu) vo Friedrichshafene, Nemecko / 

jún 2013 (Ing. J. Smrčková, Ing. Z. Sarvašová, Mgr. M. Izakovičová), 
• rozpracovanie anglickej verzie dotazníka pre prieskum entrepreneurial culture v slovenských firmách, 

vytvorenie slovenskej verzie dotazníka a pilotné testovanie (kognitívne interview) vo firme IHG 
v Bratislave, 

• Recruitment firiem pre uskutočňovanie prieskumu DPS (dynamic problem solving) v SR, 
• rozpracovanie slovenských verzií aplikácií pre testovanie DPS, 
• vedecká konferencia v rámci projektu LLLight in Europe, za účasti hlavného koordinátora projektu 

(Dr. Peer Ederer) a personalistov vybraných firiem/ KŠ FHI EU, Bratislava /27. februára 2013, 
• vedecká konferencia Celoživotné vzdelávanie v Európe: Inovácie, rast a ľudský kapitál v Európe, 

7.RP, FP7-SSH-2011-2, II. vedecká konferencia / 17. septembra 2013, 
• vedecká konferencia Celoživotné vzdelávanie v Európe: Inovácie, rast a ľudský kapitál v Európe, 

7.RP, FP7-SSH-2011-2, III. vedecká konferencia / 10. 12. 2013, 
• pozvaná účasť na konferencii Lifelong Learning in Europe, organizovaná Európskou komisiou (DG 

Research) a Európskym parlamentom, Altiero Spinelli Bldg. – aktívna prezentácia výsledkov riešenia 
projektu LLLight in Europe za FHI EU v Európskom parlamente) / Brussels / 25. september 2013 
(JUDr. Mgr. M. Lubyová, PhD.), 

• aktívna účasť za KŠ FHI na konferencii Veda a výskum v EÚ – výzvy, riziká, Ústav ekonómie 
a manažmentu EU, Bratislava /15. november 2013 (JUDr. Mgr. M. Lubyová, PhD.), 

• vypracovanie troch research proposals na tému sources of skills (Ing. J. Smrčková), outcomes of skills 
(Ing. Z. Sarvašová) a využitia metód analýzy ordinálnych údajov (Mgr. M. Izakovičová), 

• analýza databáz individuálnych údajov z prieskumu OECD PIAAC. 
 

Okrem toho sa na fakulte riešilo 6 projektov VEGA, 1 projekt KEGA a 3 projekty mladých pracovníkov 
do 30 rokov. Učitelia FHI participovali aj na riešení 5 projektov iných pracovísk EU v Bratislave a iných 
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univerzít. V roku 2013 FHI podala 1 projekt 7. rámcového programu, 2 projekty APVV, 7 projektov 
VEGA, 7 projektov KEGA a 3 projekty mladých vedeckých pracovníkov do 30 rokov. 
 
Výsledky výskumu vedeckovýskumných pracovníkov FHI boli v roku 2013 publikované v 483 
publikačných výstupoch, z toho bolo 5 vedeckých monografií, 34 ostatných knižných publikácií (z nich je 
9 vysokoškolských učebníc), 4 vedecké práce v karentovaných časopisoch, 373 ostatných recenzovaných 
publikácií a 67 publikačných výstupov z ostatných kategórií. 
 
Fakulta hospodárskej informatiky zorganizovala v roku 2013 spolu 24 vedeckých podujatí. Dňa 25. 
októbra 2013 sa uskutočnil 15. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie AIESA (Applied Informatics, 
Econometrics, Statistics, Accounting) – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Konferencia sa 
konala pri príležitosti 45. výročia založenia FHI pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave 
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., a pod záštitou dekana FHI prof. Ing. Michala Fendeka, PhD. 
Konferencie sa zúčastnili zahraniční a domáci účastníci, príspevky sú publikované v recenzovanom 
zborníku na CD nosiči, ktorý je súčasťou zborníka abstraktov v anglickom jazyku (ISBN 978-80-225-
3770-4). 
 
Ďalších 6 medzinárodných vedeckých konferencií zorganizovali jednotlivé katedry FHI. Okrem toho sa 
na FHI počas roku 2013 uskutočnilo: 6 vedeckých konferencií, 8 vedeckých seminárov a 3 ďalšie 
vedecké podujatia (workshop, prednáška, odborný seminár). Na vedeckých podujatiach pracovníci 
fakulty prezentovali výsledky svojej VVČ a konfrontovali ich s ostatnými (mimouniverzitnými) 
účastníkmi. 

 
Fakulta hospodárskej informatiky vydávala v roku 2013 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). 

2.4. Hlavné výsledky výskumu dosiahnuté na Fakulte podnikového manažmentu za rok 
2013 

V roku 2013 sa na fakulte riešilo celkom 20 projektov VEGA, 1 projekt KEGA, pracovníci fakulty 
participovali na 2 medzinárodných projektoch (pracovníci KMž a KIM) a 2 projektoch mladých 
vedeckých pracovníkov do 30 rokov, pričom na tieto projekty boli pridelené finančné prostriedky vo 
výške 60 092,- EUR. Tieto prostriedky boli použité na prezentáciu výsledkov výskumu na vedeckých 
konferenciách doma a v zahraničí, na nákup vedeckej literatúry, ako aj na materiálne zabezpečenie 
výskumu a počítačové vybavenie riešiteľských kolektívov. V roku 2013 bolo podaných 12 projektov 
VEGA so začiatkom riešenia v roku 2014, z ktorých bolo schválených 7, ďalej bolo podaných 9 projektov 
KEGA, z ktorých boli schválené 2. 
 
V roku 2013 bolo spolu publikovaných 1011 výstupov, pričom z nich 4 články v domácich 
karentovaných časopisoch, 1 vedecká práca v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web 
of Science alebo SCOPUS, 15 vedeckých prác publikovaných v zahraničí, 12 vedeckých monografií, 11 
vysokoškolských učebníc, 345 prác v recenzovaných vedeckých zborníkoch a monografiách, 377 
publikovaných príspevkov na vedeckých konferenciách. Celkom 33 doktorandov obhájilo dizertačnú 
prácu. Priemer publikačnej činnosti na 1 tvorivého pracovníka FPM dosiahol 8,07 publikácií. Súčasne 
bolo registrovaných 710 citácií a ohlasov, čo je 6,76 na jedného tvorivého pracovníka. 

 
Každý pracovník má za úlohu publikovať výsledky VVČ vo forme vedeckých a odborných článkov, 
knižných publikácií a iných výstupov publikačnej činnosti. Výsledky výskumu na FPM sa pravidelne 
hodnotia na zasadnutiach katedier, na zasadnutiach Kolégia dekana FPM a Vedeckej rady FPM. 
Pracovníci, ktorí sa dostatočne nevenujú vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti absolvujú pohovor 
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s vedúcim katedry a súčasne je ich pasivita zohľadnená pri rozdeľovaní pedagogických úväzkov, ako aj 
pri osobných príplatkoch. 
 
Orientácia výskumu FPM v roku 2013 bola zameraná na problémy podnikateľskej praxe a vychádzala 
z podnikových procesov v období hospodárskej krízy. Profilácia VVČ fakulty bola v súlade so 
schválenými projektmi Vedeckej grantovej agentúry a zameraním jednotlivých katedier.  

Na fakulte v dňoch 2.-3.10.2013 sa konala medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 60. výročia 
vzniku fakulty pod názvom Ekonomika, financie a manažment podniku – rok 2013. 

Dňa 12.11.2013 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia doktorandov, organizovaná pri 
príležitosti Týždňa vedy a techniky: Ekonomika, financie a manažment podniku – VII. 

Denní a externí doktorandi FPM EU a mladí vedeckí pracovníci do 30 rokov sa dňa 14.11.2013 zúčastnili 
medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov EDAMBA 2013. V sekcii Finančný manažment 
podniku, Ekonomika a manažment podniku pod záštitou FPM bolo najvyššie zastúpenie účastníkov 
konferencie. Cenu v tejto sekcii získal Ing. Branislav Zagoršek, PhD. z Katedry manažmentu. 
 
Okrem toho fakulta zorganizovala dňa 29.11.2013 pre denných a externých doktorandov seminár, ktorý 
bol venovaný používaniu výpočtovej techniky pri spracovaní dizertačných prác. 
 
Na organizovaní vedeckých podujatí sa jednotlivé katedry podieľali nasledovne: Katedra 
podnikovohospodárska zorganizovala 7 podujatí, Katedra manažmentu 2 podujatia, Katedra podnikových 
financií 2 podujatia, Katedra manažmentu výroby a logistiky 2 podujatia a Katedra informačného 
manažmentu 1 podujatie. 
 
Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave vydáva v spolupráci s Nadáciou Manažér vedecký 
časopis Ekonomika a manažment. 
 

2.5. Hlavné výsledky výskumu dosiahnuté na Fakulte medzinárodných vzťahov za rok 
2013 

Výskumné aktivity fakulty sa realizujú v súlade s Dlhodobým zámerom rozvoja FMV v období rokov 
2013 - 2017 s výhľadom do roku 2019, ktorý bol schválený na zasadnutí VR FMV dňa 10. októbra 2013. 
 
FMV EU bola v roku 2013 zapojená do 12 projektov. Išlo o 10 domácich projektov - 6 projektov VEGA, 
2 projekty KEGA, 2 projekty mladých vedeckých pracovníkov a 2 zahraničné projekty (Jean Monnet, 
Vyšehradský fond). Do projektov boli zapojení všetci pedagógovia FMV EU v Bratislave. Celkový objem 
pridelených financií na projekty bol 23 576,- Eur. Každý z riešených projektov rešpektoval 
vedeckovýskumný profil fakulty. Tvoriví zamestnanci FMV sa v nich venovali otázkam medzinárodných 
ekonomických a medzinárodných politických vzťahov, medzinárodného práva a diplomacie. Osobitne 
boli riešené otázky spojené s pozíciou nových kľúčových aktérov svetovej politiky (Čína, Turecko), ako 
aj Európskej únie. Komplexný prístup k riešeniu otázok spojených s vedeckým profilom fakulty dopĺňajú 
projekty, ktoré sa venujú takým fenoménom, ako sú migrácia, kultúry, resp. sociálny kapitál v 
medzinárodných vzťahoch (ekonomických, politických). Fakulte medzinárodných vzťahov sa podarilo 
úspešne participovať na projektoch rôznych grantových schém a táto skutočnosť podstatným spôsobom 
prispieva k rozvoju vedy a výskumu pracoviska.  
 
V sledovanom období sa tvoriví zamestnanci a doktorandi zúčastnili medzinárodných vedeckých podujatí 
v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Rusku, Spolkovej republike Nemecko a na Ukrajine. Fakulta 
zároveň podporovala účasť tvorivých zamestnancov na výmenných pobytoch prostredníctvom programu 
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ERASMUS. Významnou súčasťou medzinárodných aktivít fakulty sú aj členstvá vo vedeckých radách, 
resp. redakčných radách mimo územia Slovenskej republiky. 
 
Vedecká rada FMV EU navrhla udelenie čestného titulu Dr.h.c. Ing. Jánovi Kubišovi, bývalému 
ministrovi zahraničných vecí SR, v súčasnosti osobitnému predstaviteľovi generálneho tajomníka OSN 
pre Afganistan a riaditeľovi Asistenčnej misie OSN v Afganistane (UNAMA). Čestný titul bol Ing. 
Jánovi Kubišovi slávnostne udelený 10. októbra 2013 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave. 
 
 Medzi pravidelné a významné aktivity v rámci VVČ patria vedecké konferencie. Fakulta 
medzinárodných vzťahov organizuje už tradične 1 medzinárodnú vedeckú konferenciu doktorandov a 
mladých vedeckých pracovníkov (31. 5. 2013) a 1 medzinárodnú vedeckú konferenciu (5.–6.12.2013). 
Fakulta okrem toho počas roka 2013 pripravila workshopy, výstavu vedeckých publikácií vedeckých 
pracovníkov fakulty, zúčastnila sa na popularizácii vedy a výskumu univerzity formou účasti na Noci 
výskumníkov. FMV podporuje rozvoj študentskej odbornej činnosti - v roku 2013 sa do Študentskej 
vedeckej a odbornej činnosti prvého a druhého stupňa štúdia na fakulte zapojilo 68 študentov so 66 
prácami. 
 
Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave organizovala v roku 2013 
výskumné semináre z medzinárodnej ekonómie. Ich cieľom bolo vytvoriť akademickým pracovníkom z 
domácich a zahraničných univerzít fórum pre prezentáciu rozpracovaného výskumu a poskytnúť ich 
účastníkom spätnú väzbu.  
 
FMV EU pokračovala vo vydávaní dvoch recenzovaných vedeckých časopisov so štvrťročnou 
periodicitou – ide o časopisy Almanach a Medzinárodné vzťahy. Časopis Medzinárodné vzťahy je 
indexovaný v databázach ProQuest, EBSCO, DOAJ, EconPapers, RePEc, EconBiz a Index Copernicus. V 
oblasti publikačnej činnosti si tvoriví zamestnanci a doktorandi plnili povinnosti v súlade s internou 
smernicou 2/2013. Pozitívnym výsledkom je zvýšenie počtu prác, ktoré boli uverejnené v impaktovaných 
(karentovaných) časopisoch v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí. Celkový počet publikačných 
výstupov za rok 2013 dosiahol číslo 323. 
 
Fakulta medzinárodných vzťahov pravidelne organizuje a podporuje aktivity na oboznamovanie sa s 
databázami, ktorými disponuje SEK EU v Bratislave. FMV získala väčšie priestory pre fakultnú knižnicu, 
kde je možné aj prezenčne študovať a je vybavená pripojeniami na internet.  
 
FMV vytvárala aj v roku 2013 predpoklady pre výskum a rozvoj, v súlade s profilom fakulty, postupným 
doplňovaním pedagogického zboru o vlastných absolventov doktorandského štúdia a táto skutočnosť je, 
vzhľadom na relatívne krátku existenciu fakulty (od roku 2000), faktorom umožňujúcim ďalší rozvoj 
FMV. 

2.6. Hlavné výsledky výskumu dosiahnuté na Podnikovohospodárskej fakulte 
v Košiciach za rok 2013 

Do VVČ na PHF boli zapojení všetci tvoriví pracovníci. Obsah výskumu nadväzoval na zameranie 
získaných projektov jednotlivých katedier, ako aj na dlhodobý zámer PHF v Košiciach. Fakulta považuje 
za úspech získanie projektu APVV a následné aktivity spojené s naplnením jeho cieľov. Riešili sa 
problémy súvisiace s ekonometrickým modelovaním časových radov. Boli implementované viaceré 
kvantitatívne algoritmy súvisiace s modelovaním akciových sietí (generovanie rôznych typov grafových 
štruktúr, ako napr. minimálnych kostier grafu, planárnych grafov, grafov založených na prahových 
hodnotách). Ďalej boli využívané rôzne metódy vedúce k analýze vytvorených sietí, a to tak pri uplatnení 
statického prístupu hodnotiacom skúmané obdobie ako celok, ako aj z dynamického hľadiska, pri ktorom 
je možné modelovať vývoj akciovej siete a popísať ho pomocou kvantitatívnych ukazovateľov (napr. 
centralita). Bol navrhnutý aj nový spôsob tvorby grafových štruktúr, ktorého implementácia vyžaduje 
riešenie problému nesynchrónnosti údajov získavaných na svetových akciových trhoch. 
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V roku 2013 Podnikovohospodárska fakulta realizovala prostredníctvom svojich pracovníkov riešenie 8 
projektov VEGA, 3 projekty hospodárskej praxe, 1 projekt európskej teritoriálnej spolupráce ENER-
SUPPLY, 2 projekty mladých vedeckých pracovníkov a v 3 projektoch sa zúčastnili zástupcovia fakulty 
ako spoluriešitelia. Výstupom riešenia týchto projektov sú publikačné výstupy v karentovaných aj 
nekarentovaných zahraničných časopisoch. Vybrané priebežné výsledky tvorivých pracovníkov fakulty 
sú publikované aj v rámci vystúpení na vedeckých konferenciách doma a v zahraničí. 
 
Výsledky výskumu tvorivých pracovníkov PHF boli v roku 2013 publikované v 414 publikačných 
výstupoch, z toho bolo 4 vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch, 1 v domácom 
karentovanom časopise a 2 výstupy boli vo vedeckých časopisoch registrovaných v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS. V roku 2013 bolo pracovníkmi PHF vydaných 5 vedeckých monografií v 
zahraničných vydavateľstvách as 3 vedecké monografie v domácich vydavateľstvách. Okrem toho sa 
pracovníci PHF zamerali z hľadiska publikačných výstupov na indexované konferenčné výstupy, ktoré sú 
súčasťou databáz WoS a Scopus. V roku 2013 bolo vykázaných za PHF 192 ohlasov na diela vydané 
tvorivými pracovníkmi PHF, z nich 23 ohlasov bolo v kategórii 1 - citácie v zahraničných publikáciách, 
registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS. 
 
Na PHF sa v roku 2013 uskutočnila 1. medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Marketing 
manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania“, ktorú organizovala Katedra obchodného podnikania 
a 2 vedecké konferencie „Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IV“ a „Trendy v aplikovaní 
štatistických metód pri zlepšovaní kvality IV.“ organizované Katedrou kvantitatívnych metód. Na 
podporu kvality doktorandských výstupov je každoročne organizovaný PhD Meetings and Seminars, 
ktorý bol zabezpečený aj v roku 2013. Uskutočnilo sa aj 5 vedeckých workshopov, 1 odborný workshop, 
1 prezentačné podujatie a 2 vedecké semináre. Na PHF boli vydávané 3 vedecké časopisy a 1 odborný 
časopis. 

2.7. Hlavné výsledky výskumu dosiahnuté na Fakulte aplikovaných jazykov za rok 2013 

V roku 2013 riešila fakulta 1 projekt KEGA (Vplyv webových aplikácií na rozvoj jazykových zručností), 
2 projekty iných fakúlt EU v Bratislave, na riešení ktorých sa podieľali pracovníci FAJ (Metódy a 
princípy uplatňované pri príprave štruktúry a obsahu predmetov podporujúcich rozvoj ekonomických 
vedomostí a podnikateľských zručností študentov v neekonomických študijných programoch II. stupňa 
vysokoškolského štúdia – projekt KEGA riešený v spolupráci s FPM, Alternatívne prístupy k meraniu 
sociálno-ekonomického rozvoja (v kontexte Stratégie 2020 a ponaučení z globálnej finančnej krízy) – 
projekt VEGA riešený v spolupráci s NHF), 1 projekt VEGA riešený na Fakulte managementu Univerzity 
Komenského v Bratislave, na ktorom sa podieľali pracovníci z FAJ (Dynamika zmien vo vedomostnej 
spoločnosti vo vybraných sektoroch slovenskej ekonomiky) a 2 zahraničné projekty koordinované 
pracovníkmi FAJ (Dr. Philipp Strobl je vedúcim 2 zahraničných výskumných projektov: Making Sense of 
Globalization: Future Present and Past of Socio Economically Shaped Global City – projekt s finančnou 
podporou Tiroler Wissenschaftsfonds a Innsbrucker Wirtschaftsgeschichte (s finančnou podporou mesta 
Innsbruck). 
 
Na fakulte bolo publikovaných 230 publikačných výstupov. Za najvýznamnejšie výstupy v roku 2013 sú 
považované 3 vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách, 1 kapitola vo vedeckej 
monografii vydanej v zahraničnom vydavateľstve, 2 vysokoškolské učebnice vydané v domácich 
vydavateľstvách a 1 odborná knižná publikácia vydaná v zahraničnom vydavateľstve. 
 
V roku 2013 sa na fakulte uskutočnili 4 medzinárodné vedecké konferencie (Cudzie jazyky v premenách 
času IV., medzinárodná vedecká konferencia; II. medzinárodný kongres hispanistov; Pohľady na dnešné 
Španielsko, medzinárodná vedecká konferencia, Okrúhly stôl pri oslave 10. Výročia založenia 
UNIcert®LUCE, Inštitútu pre akreditáciu jazykových programov a skúšok na univerzitách v strednej 
Európe). 
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Fakulta od roku 2012 vydáva vedecký časopis Lingua et vita, ktorý je zameraný na aplikovanú 
lingvistiku, odbornú komunikáciu, translatológiu a kultúru krajín cieľových jazykov (periodicita 2x 
ročne). 

2.8. Hlavné výsledky výskumu dosiahnuté na Ústave ekonómie a manažmentu EU za rok 
2013 

Ústav ekonómie a manažmentu (ÚEM) je celouniverzitným výskumným pracoviskom, ktorého cieľom je 
prispievať k rozvoju ekonomickej teórie a ekonomického výskumu na univerzite. 
V roku 2013 na ústave pôsobili 5 pracovníci (z toho však len 1 pracovník na plný úväzok počas celého 
roka 2013). 
Na ústave sa riešili dva projekty: 

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

• interný grant EU v Bratislave (projekt mladých vedeckých pracovníkov) – Akumulácia 
znalostného kapitálu v krajinách V4. 

 
Pracovníkmi ÚEM v roku 2013 bol podaný projekt VEGA - 1/0277/14 - Inovácie a 
konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky (doba riešenia: 2014-2016), ktorý bol kladne posúdený a 
odporučený na financovanie. Ústav tiež predložil žiadosť o projekt APVV s názvom Národný inovačný 
systém v SR a procesy dobiehania – NISSR. 
 
V roku 2013 plnil ÚEM funkciu kontaktného bodu pre program HORIZON 2020 pre fakulty a pracoviská 
EU v Bratislave. V tejto súvislosti bol dňa 15.11.2013 pracovníkmi ÚEM zorganizovaný workshop pre 
tvorivých pracovníkov a doktorandov EU v Bratislave na tému Veda a výskum EÚ: príležitosti, výzvy, 
riziká. 
 
Pracovníci ÚEM v roku 2013 publikovali spolu 18 publikačných výstupov, z toho 1 vedeckú prácu 
v zahraničnom karentovanom časopise, 1 vedeckú prácu v zahraničnom recenzovanom vedeckom 
zborníku, 3 vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 1 publikovaný pozvaný 
príspevok na domácej vedeckej konferencii, 11 príspevkov na zahraničných a domácich vedeckých 
konferenciách a 1 prehľadovú prácu. 
 
 
Národné centrum európskych a globálnych štúdií Slovenskej republiky 
 
V roku 2013 bola činnosť Centra európskych a globálnych štúdií 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 2013 sa na EU v Bratislave riešilo celkovo 171 projektov. Počet projektov sa v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom zvýšil o 29 projektov. V štruktúre projektov dominovali projekty VEGA (82 
projektov), projekty hospodárskej praxe (13 projektov) a projekty KEGA (8 projektov). Počet projektov 
mladých vedeckých pracovníkov sa oproti roku 2012 mierne zvýšil, keďže v roku 2013 prišlo k 
navýšeniu objemu pridelených finančných prostriedkov, a to zo zdrojov Neinvestičného fondu 
Ekonomickej univerzity v Bratislave, pri zachovaní snahy podporiť menší počet kvalitných projektov. 
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 2012 
a 2013 sú uvedené v tabuľke 3.1.1. a v grafe č. 3.1. 

Tabuľka č. 3.1.1.: Štruktúra riešených projektov v roku 2013 (porovnanie s rokom 2012) 

Druh projektov Rok 2012 Rok 2013 
Projekty EÚ (7.RP) 2 2 
Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie 2 2 
Projekty APVV 5 4 
Projekty VEGA 62 82 
Projekty KEGA 9 8 
Projekty hosp. praxe  11 13 
Projekty MVTS 3 4 
Projekty mladých prac. do 30 r.  14 16 
Iné projekty* 34 40 
Spolu 142 171 
*participácia na projektoch iných univerzít + projekty aplikovaného výskumu 
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Graf. č. 3.1 - Štruktúra projektov riešených
v roku 2013 (podľa počtu)
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Tabuľka č. 3.1.2. zachytáva prehľad o riešených projektoch v rokoch 2012 a 2013 z hľadiska získaných 
finančných prostriedkov a graf č. 3.2 poskytuje prehľad o získaných finančných prostriedkoch v roku 
2013. 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. 3.3 poskytuje porovnanie 
priemernej výšky prostriedkov pridelených na grant v rámci jednotlivých grantových schém v rokoch 
2012 a 2013. Graf č. 3.4 sumarizuje štruktúru celkových finančných prostriedkov získaných z grantov za 
roky 2012 a 2013. 

 

Tabuľka č. 3.1.2. Získané finančné prostriedky z riešenia výskumných projektov (roky 2012, 2013) 

Druh projektov 

Získané finančné prostriedky (v Eur) 

2012 2013 

BV KV BV KV 

Projekty EÚ (7.RP) 9 000 0 57 721 0 

Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie 273 005,33 1 816 602,96 427 974 0 

Projekty APVV 107 275 0 99 066 0 

Projekty VEGA 290 389 61 413 330 934 31 718 

Projekty KEGA 62 917 0 41 294 0 

Projekty hosp. praxe  35560 0 64 257 0 

Projekty MVTS 43 200 5 400 59 390 5 500 

Inštitucionálne projekty 0 0 0 0 

Projekty mladých prac. do 30 r.  17 500 0 23 500 0 

Iné projekty* 109 214,61 0 197 769 0 

SPOLU 948 060,94 1 883 415,96 1 301 904 37 218 

 *BV – Bežné výdavky 
 *KV – Kapitálové výdavky 
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Z tabuľky 3.1.3. a nadväzujúceho grafu č. 3.5 vyplýva, že najväčší počet projektov sa v roku 2013 riešil 
na Národohospodárskej fakulte (29% z celkového počtu riešených projektov), najnižší počet projektov sa 
riešil na Fakulte aplikovaných jazykov (2%), Ústave ekonómie a manažmentu (2%) a Fakulte 
medzinárodných vzťahov (7%). V objeme získaných finančných prostriedkov na projekty v roku 2013 
bola najúspešnejšia Národohospodárska fakulta (tabuľka 3.1.4. a graf č. 3.6). 

Tabuľka č. 3.1.3.: Štruktúra riešených výskumných projektov na EU v Bratislave v roku 2013 
 

Druh projektov NHF OF FHI  FPM PHF FMV  FAJ 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 0 0 1 0 0 0 4 

Projekty VEGA 30 11 6 20 8 6 0 1 82 

Projekty KEGA 2 1 1 1 0 2 1 0 8 

Projekty hosp. praxe  2 8 0 0 3 0 0 0 13 

Projekty MVTS 3 1 0 0 0 0 0 0 4 

Inštitucionálne projekty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Projekty mladých prac. do 30 r.  4 2 3 2 2 2 0 1 16 

Iné projekty* 2 18 5 2 6 2 3 2 40 

SPOLU 49 41 16 25 20 12 4 4 171 

*participácia na projektoch iných univerzít + projekty aplikovaného výskumu 
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Tabuľka č. 3.1.4: Získané finančné prostriedky z výskumných projektov podľa fakúlt a pracovísk EU v Bratislave v r. 2013 

Druh projektov  
Získané finančné prostriedky v r. 2013 (v Eur) 

NHF OF FHI  FPM 
BV KV  Spolu BV KV  Spolu BV KV  Spolu BV KV  Spolu 

Projekty EÚ (7.RP) 14 721 0 14 721 0 0 0 43 000 0 43 000 0 0 0 

Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie 427 974 0 427 974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Projekty APVV  77 842 0 77 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Projekty VEGA  186 010 18 850 204 860 42 813 7 365 50 178 19 096 3 332 22 428 47 420 2 171 49 591 

Projekty KEGA  19 014 0 19 014 6 922 0 6 922 2 036 0 2 036 7 542 0 7 542 

Projekty hosp. praxe  15 000 0 15 000 34 857 0 34 857 0 0 0 0 0 0 

Projekty MVTS  4 890 0 4 890 54 500 5 500 60 000 0 0 0 0 0 0 

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

Projekty mladých prac. do 30 r.  5 813 0 5 813 2 965 0 2 965 4 115 0 4 115 2 899 0 2 899 

Iné projekty*  50 000 0 50 000 63 501 0 63 501 0 0 0 0 0 0 

SPOLU 801 264 18 850 820 114 205 558 12 865 218 423 68 247 3 332 71 579 57 861 2 171 60 032 

             

Druh projektov  
Získané finančné prostriedky v r. 2013 (v Eur) 

PHF FMV  FAJ ÚEM  
BV KV  Spolu BV KV  Spolu BV KV  Spolu BV KV  Spolu 

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

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

Projekty APVV  21 224 0 21 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Projekty VEGA  24 723 0 24 723 9 639 0 9 639 0 0 0 1 233 0 1 233 

Projekty KEGA  0 0 0 3 081 0 3 081 2 699 0 2 699 0 0 0 

Projekty hosp. praxe  14 400 0 14 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Projekty MVTS  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Projekty mladých prac. do 30 r.  3 113 0 3 113 3 030 0 3 030 0 0 0 1 565 0 1 565 

Iné projekty*  55 961 0 55 961 7 826 0 7 826 0 0 0 20 481 0 20 481 

SPOLU 119 421 0 119 421 23 576 0 23 576 2 699 0 2 699 23 279 0 23 279 

*participácia na projektoch iných univerzít + projekty aplikovaného výskumu
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Tabuľka č. 3.1.5. a graf 3.7 poskytujú prehľad o počte podaných a získaných projektov na EU v 
Bratislave v roku 2013. Z uvedených údajov vyplýva, že z hľadiska podávania nových projektov 
bola v roku 2013 najaktívnejšia Obchodná fakulta, nasledovaná Národohospodárskou fakultou. 
Najnižší počet podaných projektov bol na Fakulte aplikovaných jazykov, Podnikovohospodárskej 
fakulte a Ústave ekonómie a manažmentu. V prípade Ústavu ekonómie a manažmentu je táto 
skutočnosť pochopiteľná vzhľadom na veľkosť pracoviska. 
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Tabuľka č. 3.1.5.: Počet podaných a získaných projektov na EU v Bratislave v roku 2013 
 

Typ projektov  

Počty projektov v roku 2013 

Počet podaných projektov Počet získaných projektov 1 

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

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

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

Projekty APVV  1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 (2) 0 0 0 0 0 

Projekty VEGA 10 14 7 12 3 5 3 1 8 10 6 (7) 7 2 (3) (1) 1 

Projekty KEGA 3 5 7 9 2 1 5 0 0 0 1 (7) (9) (2) (1) (5) 0 

Projekty hosp. praxe  2 7 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 

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

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

Projekty mladých prac. do 30 r. 6 4 3 0 4 3 0 1 4 2 3 0 2 2 0 1 

Iné projekty* 5 1 0 0 1 8 0 5 4 0 0 0 (1) 2 0 2 

SPOLU 28 34 202 22 11 17 8 8 19 16 
11 

(17) 
7 (9) 4 (4) 4 (4) (6) 4 

 
*participácia na projektoch iných univerzít + projekty aplikovaného výskumu 
 1 Ak nebol výsledok posudzovania projektov známy k 31.12.2013, ich počet je uvedený v zátvorke. 
2 Fakulta hospodárskej informatiky uvádza počet podaných projektov za rok 2013. V počte získaných projektov za rok 2013 uvádzajú však aj projekty, ktoré podali v roku 2012, ale výsledok 
riešenia projektu bol známy až v roku 2013. 
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V roku 2013 pokračovala podpora mladých vedeckých pracovníkov a interných doktorandov na EU 
v Bratislave formou implementácie schémy podpory projektov mladých vedeckých pracovníkov. V roku 
2013 bolo podporených 16 projektov v celkovej výške 23 500,- 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 ( Porovnanie rokov 2012 – 2013, Eur) 
 

  NHF OF FHI FPM FMV PHF FAJ ÚEM SPOLU 

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

Rok 2013 5 813 2 965 4 115 2 899 3 030 3 113 0 1 565 23 500 

 
V roku 2013 sa na EU v Bratislave riešil 1 projekt z OP VaV (NHF EU v Bratislave, projekt: Vytvorenie 
excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí) a 1 
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 zodpovedným 
riešiteľom Národohospodárska fakulta. 
 
Tabuľka č. 3.1.7.: Projekty riešené z OP Výskum a vývoj a OP Vzdelávanie v rokoch 2012 – 2013 
 

 Počet projektov Získané finančné prostriedky 

2012 2013 2012 2013 

Zodpovedný riešiteľ projektu -Národohospodárska 
fakulta EU v Bratislave – Projekt OP VaV 

2 2 1 962 262,20 € 427 974 € 

SPOLU 2 2 1 962 262,20 € 427 974 € 
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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 
udeľuje EU v Bratislave odmenu 350,- Eur a v zahraničnom vedeckom karentovanom časopise 
700,- Eur. 

V roku 2013 bola udelená i finančná odmena v celkovej výške 2 500,- Eur autorom publikačných 
výstupov, ktoré boli ocenené cenou za najlepšie publikačné výstupy EU v Bratislave v súlade s internou 
smernicou č.1/2013 Zásady a kritériá udeľovania Ceny Ekonomickej univerzity 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 riešiteľským 
kolektívom prideľované 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 2013 boli z Fondu podporení 7 študenti 
doktorandského štúdia (4 z NHF, 2 z FMV, 1 z PHF) v celkovej výške 4 500,- EUR. 
 
S cieľom podporiť VVČ u doktorandov na Ekonomickej univerzite v Bratislave podpísala EU v Bratislave 
v roku 2012 memorandum o spolupráci s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). 
Podpísané memorandum umožnilo v roku 2013 vycestovanie doktorandky Obchodnej fakulty EU 
v Bratislave na 6 mesačnú výskumnú stáž do centrály OECD v Paríži. 
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Jednotlivé fakulty majú tiež zavedené dodatočné schémy a opatrenia, ktoré majú podporiť rozvoj VVČ 
s osobitným dôrazom na mladých výskumných pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia. 

4. PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV VEDECKOVÝSKUMNEJ PRÁCE 

4.1. Vedecké podujatia organizované na EU v Bratislave v roku 2013 

V roku 2013 sa na EU v Bratislave uskutočnili viaceré medzinárodné vedecké konferencie, semináre, 
workshopy a ďalšie vedecké podujatia. 

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

- Informa čný seminár SAIA Štipendiá SAIA pre doktorandov a postdoktorandov 
Dátum konania: 20.02.2013 
V rámci informačného seminára bol študentom doktorandského štúdia a mladým vedeckým pracovníkom 
prezentovaný program Sciex-NMSch, ako aj ďalšie možnosti financovania výskumných mobilít 
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (napr. Akcia Rakúsko-Slovensko, Národný štipendijný 
program a ďalšie). 
 

- Spoločné promócie študentov doktorandského štúdia jednotlivých fakúlt EU v Bratislave 
Dátum konania: 13.03.2013, 08.10.2013 
V roku 2013 sa na EU v Bratislave 2 krát konali spoločné promócie absolventov doktorandského štúdia 
jednotlivých fakúlt EU v Bratislave. 
Prvých spoločných promócií absolventov doktorandského štúdia jednotlivých fakúlt Ekonomickej 
univerzity v Bratislave v roku 2013 sa zúčastnilo 8 absolventov doktorandského štúdia z 2 fakúlt EU v 
Bratislave: Národohospodárskej fakulty, Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach. 
Druhých spoločných promócií absolventov doktorandského štúdia jednotlivých fakúlt EU v Bratislave, 
ktoré sa konali 08.10.2013, sa zúčastnilo spolu 66 absolventov z Národohospodárskej fakulty, Obchodnej 
fakulty, Fakulty hospodárskej informatiky, Fakulty podnikového manažmentu, Fakulty medzinárodných 
vzťahov a Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach. 
 

- Prednáška Jesusa Crespa Cuaresmu 
Dátum konania: 26.03.2013 
Národohospodárska fakulta a OVaDŠ EU v Bratislave zorganizovali dňa 26. marca 2013 prednášku Jesusa 
Crespa Cuaresmu, profesora z Vienna University of Economics and Business na tému How to Succeed in 
Interdisciplinary Research. Prednáška bola určená pre všetkých študentov doktorandského štúdia na EU 
v Bratislave, ktorí v súčasnosti pracujú na výskume k svojej dizertačnej práci, resp. sa pripravujú na 
obhajobu dizertačnej práce. 
 

- Seminár Praktické aspekty prípravy projektov 
Dátum konania: 27.03.2013 
Pre tvorivých pracovníkov a doktorandov EU v Bratislave, ktorí sa zameriavajú na prípravu 
vedeckovýskumných projektov pripravilo OVaDŠ EU v Bratislave prednášku pani Cynthie Carr z 
University of California, Riverside, expertky Fulbrightovej komisie, ktorá pricestovala na Slovensko na 
pozvanie Slovenskej rektorskej konferencie. 
 

- Seminár Príprava a manažment výskumných projektov 
Dátum konania: 30.05.2013 
OVaDŠ EU v Bratislave zorganizovalo 30. mája 2013 seminár pod vedením pani Dolores Willett z 
Oklahoma State University, USA, na tému Príprava a manažment výskumných projektov. Seminár bol 
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určený pre všetkých tvorivých pracovníkov a doktorandov EU v Bratislave, ktorí sa podieľajú na príprave a 
riešení výskumných projektov na národnej a medzinárodnej úrovni. 
 

- Seminár Web of Science na dlani 
Dátum konania: 05.06.2013 
EU v Bratislave, OVaDŠ EU v Bratislave a Slovenská ekonomická knižnica zorganizovali podujatie Web 
of Science na dlani. Podujatie bolo organizované ako súčasť projektu: Národný informačný systém podpory 
výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ) Aktivita 1.1.: 
Zabezpečenie nákupu a prístupu k elektronickým informačným zdrojom a optimalizácia ich portfólia pre 
potreby výskumu a vývoja Kódy ITMS projektov: 26220220001, 26240220001 Podporujeme výskumné 
aktivity na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Prednášala Enikő Tóth Szász zo 
spoločnosti Thomson Reuters. 
 

- Prednáška Príčiny a východiská zo súčasnej situácie európskej ekonomiky 
Dátum konania: 06.06.2013 
Dňa 6. júna 2013 sa uskutočnila pre všetkých pracovníkov a študentov EU v Bratislave prednáška známeho 
ekonóma z USA Willema Buitera, Global Chief Economist Citi, na tému Príčiny a východiská zo súčasnej 
situácie európskej ekonomiky. V rámci prednášky vystúpil aj Ľudovít Ódor, člen Rady pre rozpočtovú 
zodpovednosť. 
 

- Prednáška The importance of differentiation & positioning in a competitive market 
Dátum konania: 09.09.2013 
OVaDŠ EU v Bratislave a Bratislavská Business School EU v Bratislave zorganizovali 9. septembra 2013 
prednášku Dr. Douga Rossa z Franklin University, Ohio (USA) na tému The Importance of Differentiation 
& Positioning in a Competitive Market. 
 

- Noc výskumníkov 2013 
Dátum konania: 27.09.2013 
27. septembra 2013 sa Ekonomická univerzita v Bratislave po tretí krát zúčastnila na festivale vedy Noc 
výskumníkov 2013. Do podujatia sa tento rok zapojili výskumníci a doktorandi z Národohospodárskej 
fakulty, Obchodnej fakulty, Fakulty aplikovaných jazykov a Ústavu ekonómie a manažmentu, ktorí 
prezentovali svoj výskum a odpovedali na otázky návštevníkov podujatia v dvoch prezentačných stánkoch 
Ekonómia pre všetkých a Ekonómia hrou v obchodnom centre AVION v Bratislave. Do podujatia Noc 
výskumníkov 2013 sa v Košiciach zapojila Podnikovohospodárska fakulta. 
 

- Konferencia Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Hľadanie možných ciest oživenia v čase 
pretrvávajúcej krízy dôvery 

Dátum konania: 03.10.2013 
Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied a Ekonomická univerzita v Bratislave zorganizovali 
konferenciu pri príležitosti 60. výročia založenia Ekonomického ústavu SAV a pri príležitosti prezentácie 
už ôsmej publikácie v sérii Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Hľadanie možných ciest oživenia 
v čase pretrvávajúcej krízy dôvery. Konferencie sa zúčastnili vedeckí pracovníci a doktorandi z EU 
v Bratislave a SAV a širšia odborná verejnosť. 
 
 

- Okrúhly stôl - 60 rokov výskumu Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied 
Dátum konania: 12.11.2013 
Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied v spolupráci s OVaDŠ EU v Bratislave usporiadali 12. 
novembra 2013 v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2013 okrúhly stôl k publikácii 60 rokov 
výskumu v Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied. Podujatie sa konalo v rámci 60. výročia vzniku 
Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied a jeho spolupráce s Ekonomickou univerzitou v 
Bratislave. 
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- EDAMBA 2013 

Dátum konania: 14.11.2013 
16. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov 
EDAMBA 2013 sa zúčastnilo viac ako 180 účastníkov z Ekonomickej univerzity v Bratislave, iných 
vysokých škôl v SR, ako aj doktorandov zo zahraničných univerzít (Ruska, Poľska, Maďarska a ďalších). 
Viac ako 160 príspevkov z konferencie bolo publikovaných v zborníku príspevkov z konferencie, ktorý bol 
po konferencii vydaný a zadaný na registrovanie do WoS. 
 
OVaDŠ sa v roku 2013 zapojilo do prípravy správy a opatrení k Štandardu 2: Intelektuálne príspevky, 
vplyv (impact) a súlad s misiou k medzinárodnej akreditácii EU v Bratislave v rámci systému AACSB. 
 
Prehľad vedeckých podujatí organizovaných v roku 2013 jednotlivými fakultami je uvedený v tabuľke 4.1. 
 

Tabuľka č. 4.1. : Vedecké podujatia organizované fakultami v roku 2013 

Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 
Fakulta 

Organizátor: 
Fakulta/Katedra 

Dátum konania Cieľová skupina 

Seminár k zvyšovaniu 
počítačovej 
gramotnosti 
pracovníkov NHF EU v 
Bratislave  

vedecký seminár NHF 

Katedra 
aplikovanej 

informatiky a 
výpočtovej 

techniky 

11.11.2013 
Zamestnanci NHF 

EU v Bratislave 

Bezpečnosť na 
internete – ochráňte 
svoju digitálnu identitu 

workshop NHF 

Katedra 
aplikovanej 

informatiky a 
výpočtovej 

techniky 

13.11.2013 
Zamestnanci NHF 

EU v Bratislave 

Finančná a dlhová 
kríza a jej odraz na 
finančnom a realitnom 
trhu 

vedecký seminár NHF 

Katedra 
bankovníctva a 

medzinárodných 
financií 

13.11.2013 

Pedagógovia, 
vedeckí 

pracovníci, 
doktorandi a 

študenti EUBA a 
medzinárodných 

inštitúcií 

Laboratórium 
makroekonomických 
analýz a prognóz 

workshop NHF 
Katedra 

ekonomickej 
teórie 

26.8.2013 
Spoluriešitelia 

projektu 

Laboratórium 
makroekonomických 
analýz a prognóz 

workshop NHF 
Katedra 

ekonomickej 
teórie 

14.2.2013 
Spoluriešitelia 

projektu 

Laboratórium 
makroekonomických 
analýz a prognóz 

workshop NHF 
Katedra 

ekonomickej 
teórie 

30.9.2013 
Spoluriešitelia 

projektu 

Príprava výskumných 
štúdií v ekonómii 

workshop NHF 
Katedra 

ekonomickej 
teórie 

12.11.2013 
Zamestnanci NHF 
EU v Bratislave, 
široká verejnosť 

ETER 2013 
medzinárodná 

vedecká 
konferencia 

NHF 
Katedra 

ekonomickej 
teórie 

8.11.2013 

Pedagógovia, 
vedeckí 

pracovníci, 
doktorandi EU 

v Bratislave, 
zahraniční hostia 
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Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 
Fakulta 

Organizátor: 
Fakulta/Katedra 

Dátum konania Cieľová skupina 

Európska únia 
v období finančnej 
krízy – Sergej Kozlík 

prednáška NHF 
Katedra 

ekonomickej 
teórie 

23.4.2013 
Študenti NHF EU v 

Bratislave 

Teoreticko-
metodologický 
seminár KET 

seminár NHF 
Katedra 

ekonomickej 
teórie 

10.-12.09.2013 Členovia KET 

Prednáška 
zahraničného 
profesora Sig Gissler 

prednáška NHF 
Katedra 

ekonomickej 
teórie 

1.10.2013 
Členovia KET, 
študenti ETŽ 

Konferencia 
Bratislavské právnické 
fórum 2013 

medzinárodná 
vedecká 

konferencia 
NHF 

Katedra 
ekonomickej 

teórie 
10.–11.10.2013 

Pedagógovia, 
vedeckí 

pracovníci, 
doktorandi EU 

v Bratislave, 
zahraniční hostia, 
odborná verejnosť 

Príprava výskumných 
štúdií v ekonómii – 
Assoc. Prof. Elizabeth 
Stork, Ph.D. 

workshop NHF 
Katedra 

ekonomickej 
teórie 

12.11.2013 
Doktorandi 

a výskumníci NHF 
EU v Bratislave 

Prednáška 
zahraničného 
profesora Abigal 
Goldman 

prednáška NHF 
Katedra 

ekonomickej 
teórie 

20.11.2013 
Členovia KET, 
študenti ETŽ 

Financie a riziko 2013 
medzinárodná 

vedecká 
konferencia 

NHF Katedra financií 25.11.2013 

Pedagógovia, 
vedeckí 

pracovníci, 
doktorandi EU 

v Bratislave, 
zahraniční hostia, 
odborná verejnosť 

Bratislava Economic 
Seminar 

vedecký seminár NHF 
Katedra 

hospodárskej 
politiky 

20.2.2013 

Výskumníci EU v 
Bratislave, NBS, 

SAV, doktorandi, 
študenti, široká 

odborná verejnosť 

Zvyšovanie kvality 
doktorandského štúdia 

seminár NHF 
Katedra 

hospodárskej 
politiky 

26.3.2013 
Doktorandi, 

výskumníci EU v 
Bratislave 

Bratislava Economic 
Seminar 

vedecký seminár NHF 
Katedra 

hospodárskej 
politiky 

17.4.2013 

Výskumníci EU v 
Bratislave, NBS, 

SAV, doktorandi, 
študenti, široká 

odborná verejnosť 

Bratislava Economic 
Seminar 

vedecký seminár NHF 
Katedra 

hospodárskej 
politiky 

22.5.2013 

Výskumníci EU v 
Bratislave, NBS, 

SAV, doktorandi, 
študenti, široká 

odborná verejnosť 

Letná škola 
slovenských 
ekonómov 2013 

seminár NHF 
Katedra 

hospodárskej 
politiky 

23.–26.05.2013 
Doktorandi, 
výskumníci 

a pedagógovia 
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Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 
Fakulta 

Organizátor: 
Fakulta/Katedra 

Dátum konania Cieľová skupina 

Bratislava Economic 
Seminar 

vedecký seminár NHF 
Katedra 

hospodárskej 
politiky 

12.6.2013 

Výskumníci EU v 
Bratislave, NBS, 

SAV, doktorandi, 
študenti, široká 

odborná verejnosť 

Bratislava Economic 
Seminar 

vedecký seminár NHF 
Katedra 

hospodárskej 
politiky 

16.10.2013 

Výskumníci EU v 
Bratislave, NBS, 

SAV, doktorandi, 
študenti, široká 

odborná verejnosť 

Reading seminar workshop NHF 
Katedra 

hospodárskej 
politiky 

12.11.2013 
Doktorandi 

a výskumníci 

EAPG  workshop NHF 
Katedra 

hospodárskej 
politiky 

16.11.2013 
Doktorandi a 

výskumníci, široká 
odborná verejnosť 

Národohospodársky 
význam 
automobilového 
priemyslu 

konferencia NHF 
Katedra 

hospodárskej 
politiky 

27.11.2013 
Doktorandi a 

výskumníci, široká 
odborná verejnosť 

Bratislava Economic 
Seminar 

vedecký seminár NHF 
Katedra 

hospodárskej 
politiky 

27.11.2013 

Výskumníci EU v 
Bratislave, NBS, 

SAV, doktorandi, 
študenti, široká 

odborná verejnosť 

Reading seminar workshop NHF 
Katedra 

hospodárskej 
politiky 

20.12.2013 
Doktorandi 

a výskumníci 

Bratislava Economic 
Seminar 

vedecký seminár NHF 
Katedra 

hospodárskej 
politiky 

18.12.2013 

Výskumníci EU v 
Bratislave, NBS, 

SAV, doktorandi, 
študenti, široká 

odborná verejnosť 

Výstava publikovaných 
prác členov katedry 

výstava NHF 
Katedra 

pedagogiky 
11.11.2013 

Vedecko-výskumní 
pracovníci, učitelia 

a študenti 

Kurikulárne trendy vo 
vzdelávaní učiteľov 

vedecký seminár NHF 
Katedra 

pedagogiky 
9.12.2013 

Vedeckovýskumní 
pracovníci, učitelia 

a študenti 

Vedecký seminár 
Katedry poisťovníctva 

workshop NHF 
Katedra 

poisťovníctva 
13.11.2013 

Doktorandi a 
výskumníci 

Reinsurance workshop NHF 
Katedra 

poisťovníctva, 
Swiss Re 

29.10.2013 
Doktorandi a 
výskumníci 

Digitálny svet a 
poisťovníctvo 

workshop NHF 
Katedra 

poisťovníctva, 
Allianz 

13.11.2013 
Doktorandi a 
výskumníci 

Národná sústava 
povolaní 

vedecký seminár NHF 
Katedra 

sociálneho rozvoja 
a práce 

14.4.2013 
Pracovníci a 

interní doktorandi 
katedry 
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Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 
Fakulta 

Organizátor: 
Fakulta/Katedra 

Dátum konania Cieľová skupina 

Nové výzvy pre 
sociálnu politiku 
a globálny trh práce  

medzinárodná 
vedecká 

konferencia 
NHF 

Katedra 
sociálneho rozvoja 

a práce 
16.-17.05.2013 

Akademická obec, 
zástupcovia 

štátnej a verejnej 
správy, 

zamestnávatelia a 
iná odborná 

verejnosť 

Stretnutie k akcii COST 
1102 

vedecký seminár NHF 
Katedra 

sociálneho rozvoja 
a práce 

17.11.2013 

Pracovníci 
a interní 

doktorandi 
katedry 

Verejná správa v 21. 
storočí 

konferencia NHF 

Katedra verejnej 
správy a 

regionálneho 
rozvoja 

21.11.2013 

Pracovníci 
a doktorandi 

v oblasti 
regionálnej vedy 

a príbuzných 
odborov v SR a 

zahraniční 

3. Zimný seminár 
regionálnej vedy 

vedecký seminár NHF 

Katedra verejnej 
správy a 

regionálneho 
rozvoja 

20.-23.03.2013 

Pracovníci a 
interní doktorandi 

katedry 
a príbuzných 

odborov v SR a v 
zahraniční 

Inovácie v praxi 
a v pedagogickom 
procese (Ekonomika 
prevažne vážne) 

workshop OF 
Katedra 

informatiky 
obchodných firiem 

21.-24.01.2013 
Tvoriví pracovníci 
a doktorandi KIOF 

Aktuálne problémy 
potravinárskeho 
priemyslu, 
označovanie potravín 
vo svetle nového 
nariadenia, krajina 
pôvodu, odbytový 
fond informácie na 
obaloch tovarov 
z pohľadu spotrebiteľa  

workshop OF 
Katedra 

marketingu 
20.2.2013 

Študenti, 
doktorandi, 
pedagogickí 
pracovníci, 

odborná verejnosť  

Aktuálne trendy 
v oblasti bezpečnosti 
potravín 

workshop OF 
Katedra 

tovaroznalectva a 
kvality tovaru 

26.2.2013 

Študenti, 
doktorandi, VŠ 

učitelia, odborná 
verejnosť 

Nákupné správanie 
organizácií, moderné 
metódy obstarávania, 
elektronické aukcie  

workshop OF 
Katedra 

marketingu 
 05.03.2013 

Študenti, 
doktorandi, 
pedagogickí 
pracovníci, 

odborná verejnosť  

Právna regulácia 
ochrany spotrebiteľov 
a aktuálne problémy 
v tejto oblasti 

workshop OF 
Katedra 

marketingu 
6.3.2013 

Študenti, 
doktorandi, 
pedagogickí 
pracovníci, 

odborná verejnosť  
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Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 
Fakulta 

Organizátor: 
Fakulta/Katedra 

Dátum konania Cieľová skupina 

Aktuálne problémy 
ochrany spotrebiteľa 
z pohľadu energetiky, 
dopad „balíčkov 
opatrení“ na ochranu 
spotrebiteľa  

workshop OF 
Katedra 

marketingu 
20.3.2013 

Študenti, 
doktorandi, 
pedagogickí 
pracovníci, 

odborná verejnosť  

Postavenie 
Európskeho 
spotrebiteľského 
centra, úlohy 
v ochrane 
spotrebiteľov, 
aktuálne problémy  

workshop OF 
Katedra 

marketingu 
27.3.2013 

Študenti, 
doktorandi, 
pedagogickí 
pracovníci, 

odborná verejnosť  

Ochrana spotrebiteľa 
pri elektronickom 
nakupovaní, ekodizajn, 
informácie pre 
spotrebiteľov , 
energetické štítky  

workshop OF 
Katedra 

marketingu 
 03.04.2013 

Študenti, 
doktorandi, 
pedagogickí 
pracovníci, 

odborná verejnosť  

Obchodovanie 
s diamantmi  

workshop OF 
Katedra 

tovaroznalectva a 
kvality tovaru 

9.4.2013 

Študenti, 
doktorandi, VŠ 

učitelia, odborná 
verejnosť 

Postavenie ochrany 
spotrebiteľa pri 
službách mobilných 
operátorov, 
skúsenosti, praktické 
prípady  

workshop OF 
Katedra 

marketingu 
17.4.2013 

Študenti, 
doktorandi, 
pedagogickí 
pracovníci, 

odborná verejnosť  

Riadenie vývoja 
softvérových 
produktov, IT-
marketing a IT-
personalistika  

vedecko-
technická 

konferencia  
OF a FHI 

Katedra 
marketingu + 

Katedra 
aplikovanej 
informatiky 

24.4.2013 

Odborná 
verejnosť, 

pedagogickí 
pracovníci 

Aktuálne výzvy 
marketingu a ich 
uplatnenie v praxi 

medzinárodná 
vedecká 

konferencia  
OF 

Katedra 
marketingu 

25.4.2013 

Odborná 
verejnosť, 

pedagogickí 
pracovníci, 
doktorandi 

13. ročník 
medzinárodnej 
vedeckej konferencie 
Česko a Slovensko 
v medzinárodnom 
obchode a podnikaní 
2013 

medzinárodná 
vedecká 

konferencia 
OF 

Katedra 
medzinárodného 
obchodu a KMO 
FMV VŠE v Prahe 

23.5.2013 
Pedagógovia KMO, 

OF, študenti, 
doktorandi, hostia 

ProSaCo : Bez obalu 
niet obchodu 

vedecký kongres OF 
Katedra 

tovaroznalectva a 
kvality tovaru 

06.-07.06.2013 

Vedecká a 
odborná 

verejnosť, 
študenti, 

zástupcovia 
štátnej a verejnej 

správy 
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Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 
Fakulta 

Organizátor: 
Fakulta/Katedra 

Dátum konania Cieľová skupina 

Udržateľný marketing 
a udržateľná spotreba 
(Nové výzvy 
marketingu pre tretie 
tisícročie)  

medzinárodná 
vedecká 

konferencia  
OF 

Katedra 
marketingu 

28.6.2013 

Odborná 
verejnosť, 

pedagogickí 
pracovníci, 
doktorandi 

Nové trendy vo 
vzdelávaní 

vedecký seminár OF 
Katedra služieb a 
cestovného ruchu 

26.7.2013 
Vysokoškolskí 
pedagógovia 

Ponuka v gastronómii 
na Slovensku 
z hľadiska spotrebiteľa 

vedecký seminár OF 
Katedra služieb a 
cestovného ruchu 

2.8.2013 
Vysokoškolskí 
pedagógovia 

Informatizácia 
spoločnosti a jej 
interakcia so 
vzdelávacím systémom 
(ISIVS 2013) 

medzinárodná 
vedecká 

konferencia 
OF 

Katedra 
informatiky 

obchodných firiem 
19.9.2013 

Medzinárodné 
odborné publikum 

PIA-Projekt: 
Projektmanagement 
macht Schule  

konferencia OF 
Katedra 

marketingu 
19.-20.09.2013 

Odborná 
verejnosť, 

pedagogickí 
pracovníci, 
doktorandi 

Panelový výskum  workshop OF 
Katedra 

marketingu 
22.10.2013 

Študenti, 
doktorandi, 
pedagogickí 
pracovníci, 

odborná verejnosť  

Zavádzanie HACCP 
v spoločnom 
stravovaní  

workshop OF 
Katedra 

tovaroznalectva a 
kvality tovaru 

22.10.2013 

Študenti, 
doktorandi, VŠ 

učitelia, odborná 
verejnosť 

5 rokov hospodárskej 
krízy a budúcnosť 
Európskej únie  

workshop OF 
Katedra 

medzinárodného 
obchodu 

23.10.2013 
Študenti, 

doktorandi, 
pedagógovia OF 

Súčasné paradoxy 
vývoja krajín 
Stredného východu 
a severnej Afriky – 
zhodnotenie 
medzinárodného 
marketingového 
prostredia  

workshop OF 
Katedra 

medzinárodného 
obchodu 

28.10.2013 

Študenti OF, 
najmä. 3 ročník 1. 

stupňa, ako aj 
študenti 

inžinierskeho 
štúdia, doktorandi 

a hostia 

Voľnopredajná štúdia 
Shopping Monitor 
2012/2013  

workshop OF 
Katedra 

tovaroznalectva a 
kvality tovaru 

29.10.2013 

Študenti, 
doktorandi, VŠ 

učitelia, odborná 
verejnosť 

Využívanie 
metodológie 
výskumno-vývojových 
nástrojov 
informačného 
a štatistického 
systému INFOSTATu vo 
výskumnom 
a pedagogickom 
procese  

workshop OF 
Katedra 

medzinárodného 
obchodu 

4.11.2013 
Študenti, 

doktorandi, 
pedagógovia OF 
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Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 
Fakulta 

Organizátor: 
Fakulta/Katedra 

Dátum konania Cieľová skupina 

Politika udržateľne 
orientovanej výroby 
a spotreby  

workshop OF 
Katedra 

tovaroznalectva a 
kvality tovaru 

5.11.2013 

Študenti, 
doktorandi, VŠ 

učitelia, odborná 
verejnosť 

Tvorba cien 
v reklamnej agentúre 

workshop OF 
Katedra 

marketingu 
6.11.2013 

Študenti, 
doktorandi, 
pedagogickí 
pracovníci, 

odborná verejnosť  

Medzinárodná veda workshop OF 
Katedra 

informatiky 
obchodných firiem 

7.11.2013 

Tvoriví pracovníci 
a doktorandi KIOF, 

predstavitelia 
zahraničných 
vzdelávacích 

inštitúcií 

Nové trendy v oblasti 
počítačového 
spracovania databáz  

workshop OF 
Katedra 

informatiky 
obchodných firiem 

11.11.2013 

Študenti, 
doktorandi, 

vedeckí a 
pedagogickí 
pracovníci 

Rodinné podnikanie na 
Slovensku  

workshop OF 
Katedra služieb a 
cestovného ruchu 

11.11.2013 

Rodinní 
podnikatelia z 

praxe, tvorcovia 
zákona o 
rodinnom 
podnikaní, 

študenti povinne 
voliteľného 

predmetu rodinné 
podnikanie, 

členovia Katedry 
služieb 

a cestovného 
ruchu a vedenie 

OF 

Prístupy 
k marketingovej 
komunikácii produktu 
v medzinárodnom 
prostredí  

workshop OF 
Katedra 

tovaroznalectva a 
kvality tovaru 

11.11.2013 

Študenti, 
doktorandi, VŠ 

učitelia, odborná 
verejnosť 

Prístupy 
k marketingovej 
komunikácii produktu 
v domácom prostredí  

workshop OF 
Katedra 

tovaroznalectva a 
kvality tovaru 

11.11.2013 

Študenti, 
doktorandi, VŠ 

učitelia, odborná 
verejnosť 

Nové poznatky 
v oblasti obchodno-
vedných disciplín  

prezentácia OF Dekanát OF 12.11.2013 
Tvoriví pracovníci, 

doktorandi, 
študenti 

Výstava odborných 
a vedeckých publikácií 
autorov Obchodnej 
fakulty  

výstava OF Dekanát OF 12.11.2013 
Tvoriví pracovníci, 

doktorandi, 
študenti 

Využitie technickej 
normalizácie v praxi 

workshop OF 
Katedra 

tovaroznalectva a 
kvality tovaru 

12.11.2013 

Študenti, 
doktorandi, VŠ 

učitelia, odborná 
verejnosť 
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Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 
Fakulta 

Organizátor: 
Fakulta/Katedra 

Dátum konania Cieľová skupina 

Workshop Mladej 
vedy  

workshop OF Dekanát OF 13.11.2013 Doktorandi 

Súčasný stav 
franchisingu v SR 
a vízia jeho rozvoja do 
roku 2020 

workshop OF 
Katedra 

marketingu 
14.11.2013 

Študenti, 
doktorandi, 
pedagogickí 
pracovníci, 

odborná verejnosť  

Právo v podnikání 
vybraných členských 
států EU 

medzinárodná 
vedecká 

konferencia 
OF 

Katedra práva SU 
OPF, Katedra 

podnik. a evrop. 
práva FMV VŠE v 

Praze, Katedra 
obchodného práva 

EU v Bratislave 

14.-15.11.2013 

Pedagógovia, 
vedeckí pracovníci 
v oblasti práva a 

ekonómie 

Historické udalosti 
a ich vplyv na 
súčasnosť (Zmena 
ekonomických 
nástrojov MSP na 
Slovensku po roku 
2013) 

medzinárodná 
vedecká 

konferencia 
OF 

Katedra služieb a 
cestovného ruchu 

15.11.2013 

Predstavitelia 
hospodárskej 

praxe a 
vysokoškolskí 

študenti 

Ekonomika Slovinska 
a perspektívy pre 
podnikateľské subjekty 
Slovenska  

workshop OF 
Katedra 

medzinárodného 
obchodu 

18.11.2013 
Študenti, 

doktorandi, 
pedagógovia OF 

Retro Bizz konferencia  konferencia OF 
Katedra 

medzinárodného 
obchodu 

19.11.2013 

Študenti a 
pedagogickí 

pracovníci OF, EU 
v Bratislave, široká 

verejnosť 

Výstava a prednáška – 
Straty a nálezy 
československého 
dizajnu 

výstava a 
prednáška 

OF Dekanát OF 19.11.2013 

Odborná 
verejnosť, tvoriví 

pracovníci, 
študenti 

Environmentálne 
manažérstvo v riadení 
organizácie 

workshop OF 
Katedra 

tovaroznalectva a 
kvality tovaru 

19.11.2013 

Študenti, 
doktorandi, VŠ 

učitelia, odborná 
verejnosť 

Význam značky kvality 
na trhu potravín  

workshop OF 
Katedra 

tovaroznalectva a 
kvality tovaru 

19.11.2013 

Študenti, 
doktorandi, VŠ 

učitelia, odborná 
verejnosť 

Udržateľný marketing 
a udržateľná spotreba 
(Zodpovedný 
spotrebiteľ 
a zodpovedné 
podniky) 

medzinárodná 
vedecká 

konferencia  
OF 

Katedra 
marketingu 

22.11.2013 

Študenti, 
doktorandi, 
pedagogickí 
pracovníci, 

odborná verejnosť  

Úloha výskumu 
a analýz sledovanosti 
televízneho vysielania 

workshop OF 
Katedra 

marketingu 
26.11.2013 

Študenti, 
doktorandi, 
pedagogickí 
pracovníci, 

odborná verejnosť  
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Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 
Fakulta 

Organizátor: 
Fakulta/Katedra 

Dátum konania Cieľová skupina 

Realizácia auditov 
v podnikoch so 
zavedeným systémom 
manažérstva 

workshop OF 
Katedra 

tovaroznalectva a 
kvality tovaru 

26.11.2013 

Študenti, 
doktorandi, VŠ 

učitelia, odborná 
verejnosť 

Postavenie Fínska vo 
svete inovácií 
a možnosti využitia 
skúseností na 
Slovensku  

workshop OF 
Katedra 

medzinárodného 
obchodu 

28.11.2013 
Študenti, 

doktorandi, 
pedagógovia OF 

Výskum sledovanosti 
pomocou 
peoplemetrov  

workshop OF 
Katedra 

marketingu 
2.12.2013 

Študenti, 
doktorandi, 
pedagogickí 
pracovníci, 

odborná verejnosť  

Best Practices in 
Integrated Marketing 
Communication 
Strategy 

workshop OF 
Katedra 

marketingu 
2.12.2013 

Študenti, 
doktorandi, 
pedagogickí 
pracovníci, 

odborná verejnosť  

MERKÚR 
medzinárodná 

vedecká 
konferencia 

OF Dekanát OF 05.-06.12.2013  
Mladí vedeckí 

pracovníci, 
doktorandi 

Innovation Day workshop OF Dekanát OF 6.12.2013 
Mladí vedeckí 

pracovníci, 
doktorandi 

II. ročník 
medzinárodného 
vedeckého podujatia - 
Workshop Katedry 
medzinárodného 
obchodu Adaptácia 
ako nástroj 
udržateľnosti 
medzinárodného 
obchodu a národného 
bohatstva 

workshop OF 
Katedra 

medzinárodného 
obchodu 

11.12.2013 
Zamestnanci a 

doktorandi KMO, 
pozvaní účastníci 

Vedecký seminár k 
projektu KEGA č. 
017EU-4/2013 
Vzdelávanie mládeže 
na stredných 
odborných školách 
zamerané na tvorbu 
inovácií a nových 
podnikateľských 
príležitostí 

vedecký seminár OF 
Katedra 

tovaroznalectva a 
kvality tovaru 

12.12.2013 
Riešitelia projektu, 
vedeckí pracovníci 

z OF a NHF 

Špecifické črty 
jednotlivých generácií 
- X, Y, Z, Alfa a vplyv na 
ekonomiku 

konferencia OF 
Katedra služieb a 
cestovného ruchu 

13.12.2013 

Predstavitelia 
hospodárskej 

praxe, 
vysokoškolskí 

študenti 3. ročníka 
a banky 

Vnútorný regulovaný 
trh výrobkov - I. časť 

e-meeting OF 
Katedra 

tovaroznalectva a 
kvality tovaru 

16.12.2013 
VŠ učitelia a 

odborná verejnosť 
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Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 
Fakulta 

Organizátor: 
Fakulta/Katedra 

Dátum konania Cieľová skupina 

Vnútorný regulovaný 
trh výrobkov - II.časť 

e-meeting OF 
Katedra 

tovaroznalectva a 
kvality tovaru 

17.12.2013 
VŠ učitelia a 

odborná verejnosť 

Zimná škola boja 
forenzného 
účtovníctva a boja 
proti ekonomickej 
kriminalite 

workshop pre 
študentov 

FHI 
Katedra 

účtovníctva a 
audítorstva 

12.-14.02.2013 
Študenti, pozvaní 

vystupujúci 

LLLight in Europe 
vedecká 

konferencia 
FHI Katedra štatistiky 27.2.2013 

Pracovníci 
a doktorandi KŠ, 

personalisti firiem 
spolupracujúcich 

na projekte 

 3. Medzinárodná 
študentská vedecká 
konferencia 

vedecká 
konferencia 

FHI 

Katedra 
aplikovanej 

informatiky FHI, 
ISGH Kazaň, 

NTUU-KPI Kyjev, 
UIB Almaty 

6.3.2013 

Študenti, 
doktorandi EU v 

Bratislave a 
ostatných 
univerzít 

Softvérové 
optimalizácie: 
Inovatívne techniky a 
nové trendy 

vedecko-
technický seminár 

FHI 

Katedra 
aplikovanej 

informatiky a 
spoločnosť 
Accenture 

20.3.2013 

Členovia katedry, 
doktorandi, 

študenti, odborníci 
z praxe, vývojári, 

programátori 

Inovačný proces  
v e-learningu 2013 

medzinárodná 
vedecká 

konferencia 
FHI 

Katedra 
aplikovanej 
informatiky 

26.3.2013 

Učitelia, 
doktorandi, 
účastníci z 
ostatných 
univerzít, 
zahraniční 
účastníci 

Inovácie vo vývoji 
moderných 
objektových 
programov 

vedecko-
technický seminár 

FHI 

Katedra 
aplikovanej 

informatiky a 
spoločnosť 
Microsoft 

10.4.2013 

Členovia katedry, 
doktorandi, 

študenti, odborníci 
z praxe, vývojári, 

programátori 

Elektronnaja Kazan 
2013  

5. medzinárodná 
vedecko - 
praktická 

konferencia  

FHI 

ISGZ Kazaň v 
spolupráci s 

Katedrou 
aplikovanej 
informatiky 

16.-18.04.2013 
Učitelia, 

výskumníci, 
študenti 

Riadenie vývoja 
softvérových 
produktov,  
IT-marketing a IT-
personalistika 

vedecko-
technická 

konferencia 
FHI a OF 

Katedra 
aplikovanej 

informatiky + 
Katedra 

marketingu OF 

24.4.2013 

Členovia katedry, 
doktorandi, 

študenti, odborníci 
z praxe, vývojári, 

programátori 

Využitie 
kvantitatívnych metód 
vo vedeckovýskumnej 
činnosti a v praxi X 

medzinárodný 
vedecký seminár 

FHI 

Katedra 
operačného 
výskumu a 

ekonometrie 

29.-31.05.2013 

Učitelia, 
doktorandi, 
účastníci z 
ostatných 
univerzít, 
zahraniční 
účastníci 
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Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 
Fakulta 

Organizátor: 
Fakulta/Katedra 

Dátum konania Cieľová skupina 

Intellectual 
information and 
communication 
technologies as a tools 
for realization of the 
third industrial 
revolution within the 
framework of the 
Kazakhstan -2050 
strategy 

The 1. 
International 
scientific and 

practical 
conference 

FHI 

Katedra 
aplikovanej 

informatiky v 
spolupráci s The 

ministry of 
education and 

sciences of 
Republic 

Kazakhstan and 
L.N.Gumilyov 

Euraasian national 
university Astana 

07.-08.06.2013 
Výskumníci, 

učitelia, účastníci z 
praxe 

III. vedecký seminár 
doktorandov Aplikácie 
kvantitatívnych metód 
v ekonómii 

vedecký seminár FHI Katedra štatistiky 10.6.2013 
Domáci 

doktorandi, mladí 
vedeckí pracovníci 

Štatistické metódy v 
ekonómii 

VII. vedecko 
odborný seminár 

FHI Katedra štatistiky 26.-28.06.2013 

Pracovníci a 
doktorandi KŠ, 

záujemcovia z EU v 
Bratislave 

Aktuárske vedy v 
podmienkach 
poistného trhu 
Slovenskej republiky 

10. odborný 
seminár 

FHI 
Katedra 

matematiky 
01.-03.07.2013 

Členovia katedry, 
doktorandi 

Celoživotné 
vzdelávanie v Európe: 
Inovácie, rast a ľudský 
kapitál v Európe, 7.RP, 
FP7-SSH-2011-2  

II. vedecká 
konferencia 

FHI Katedra štatistiky 17.9.2013 
Pracovníci a 

doktorandi KŠ 

Účtovníctvo a 
audítorstvo v procese 
svetovej harmonizácie 

medzinárodná 
vedecká 

konferencia 
FHI 

KFUaA, KMU, FFÚ, 
VŠE Praha a 

Katedra 
účtovníctva a 

audítorstva FHI EU 
v Bratislave  

17.-19.09.2013 

Učitelia, 
doktorandi, 
účastníci z 
ostatných 
univerzít, 
zahraniční 
účastníci 

Štatistické metódy v 
sociálno-
ekonomickom 
výskume - teória a 
aplikácie 

XX. medzinárodný 
ukrajinsko-

poľsko-slovenský 
vedecký seminár 

FHI KŠ Kyjev 1.10.2013 

Učitelia katedier 
štatistiky 

ekonomických 
univerzít z 

Krakova, Ukrajiny 
a Slovenska. 

AIESA - budovanie 
spoločnosti založenej 
na vedomostiach 

15. medzinárodná 
vedecká 

konferencia 
FHI FHI 25.10.2013 

Domáci a 
zahraniční vedeckí 

pracovníci, 
doktorandi a 
zástupcovia 

ekonomickej praxe 

Aktuárska veda v teórii 
a v praxi 

9. medzinárodná 
konferencia 

FHI 
Katedra 

matematiky 
7.11.2013 

Členovia katedry, 
doktorandi, 

zahraniční hostia 

Medzinárodný rok 
štatistiky 2013 

vedecká 
konferencia 

FHI Katedra štatistiky 19.11.2013   
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Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 
Fakulta 

Organizátor: 
Fakulta/Katedra 

Dátum konania Cieľová skupina 

Seminár doktorandov 
Katedry operačného 
výskumu 
a ekonometrie 

vedecký seminár FHI 

Katedra 
operačného 
výskumu a 

ekonometrie 

11.11.2013 Doktorandi KOVE 

Trends and 
Innovations in 
E-business and 
Education 

3. medzinárodná 
vedecká 

internetová 
videokonferencia 

vedeckých 
pracovníkov a 
doktorandov 

FHI 
Katedra 

aplikovanej 
informatiky 

20.11.2013 
doktorandi, 
výskumníci, 

učitelia  

Čo vám o štatistike 
nikto nepovedal 

prednáška FHI Katedra štatistiky 27.11.2013 

Študenti št. 
odboru KME, 

záujemcovia z EU v 
Bratislave 

Mezinárodní vědecký 
seminář Nové trendy 
v ekonometrii 
a operačním výzkumu 

medzinárodný 
vedecký seminár 

FHI 

Katedra 
operačného 
výskumu a 

ekonometrie a 
KEKO FIS VŠE v 

Prahe 

10.-12.12.2013 

Vysokoškolskí 
učitelia a vedeckí 
pracovníci zo SR a 

ČR 

Celoživotné 
vzdelávanie v Európe: 
Inovácie, rast a ľudský 
kapitál v Európe, 7.RP, 
FP7-SSH-2011-2  

III. vedecká 
konferencia 

FHI Katedra štatistiky 10.12.2013 
Pracovníci a 

doktorandi KŠ 

Ekonomika, financie 
a manažment - rok 
2013 

medzinárodná 
vedecká 

konferencia 
FPM FPM 02.-03.10.2013 

Domáci 
a zahraniční 
pracovníci, 
zástupcovia 

hospodárskej 
praxe, denní 

a externí 
doktorandi 

Ekonomika, financie 
a manažment podniku 
VII. 

medzinárodná 
vedecká 

konferencia 
FPM FPM 12.11.2013 

Denní a externí 
doktorandi 

Ethics in business and 
finances in the Swiss 
confederation and in 
Slovakia  

sympózium FPM 
Katedra 

podnikovohospo-
dárska 

11.-13.09.2013 
Učitelia KPH 

a študenti 2. a 3. 
stupňa 

Podnikanie – 
pedagogické a vedecké 
aspekty jeho 
uplatnenia v praxi 

virtuálna 
konferencia 

FPM 
Katedra 

podnikovohospo-
dárska 

11.11.2013 Učitelia KPH 

Ekonomika, financie 
a manažment podniku 
–VII. 

medzinárodná 
vedecká 

konferencia 
FPM 

Katedra 
podnikovohospo-

dárska 
12.11.2013 

Denní a externí 
doktorandi 

Aktuálne problémy 
podnikovej sféry 2013  

medzinárodná 
vedecká 

konferencia 
FPM 

Katedra 
podnikovohospo-

dárska 
16.05.2013 

Učitelia, účastníci 
z hospodárskej 

praxe, doktorandi, 
domáci 

a zahraniční 
účastníci 
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Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 
Fakulta 

Organizátor: 
Fakulta/Katedra 

Dátum konania Cieľová skupina 

Výsledky výskumných 
projektov riešených na 
KMž v roku 2013 

vedecký seminár FPM 
Katedra 

manažmentu 
21.11.2013 Učitelia KMž 

Seminár 
vedecký seminár 

k ukončeniu VEGA 
FPM 

Katedra 
podnikových 

financií 
07.-08.11.2013 

Učitelia 
a doktorandi KPF 

Procesný manažment 
v rozvoji podnikov na 
Slovensku - III. 

vedecký seminár FPM 
Katedra 

manažmentu 
výroby a logistiky 

11.11.2013 
Učitelia 

a doktorandi 
KMVaL 

Výmena skúseností 
učiteľov a študentov 

workshop FPM 
Katedra 

manažmentu 
výroby a logistiky 

07.05.2013 
Učitelia 

a doktorandi  

Trendy informačného 
manažmentu - 2013 

vedecký seminár FPM 
Katedra 

informačného 
manažmentu 

12.11.2013 
Učitelia a 

doktorandi 

Informatika seminár FPM 
Katedra 

informačného 
manažmentu 

17.04.2013 
Učitelia a 

doktorandi 

Komparácia 
štandardizovaných 
softvérových riešení 
s vývojom softvéru na 
zákazku 

vedecký seminár FPM 
Katedra 

informačného 
manažmentu 

12.06.2013 
Učitelia a 

doktorandi 

Procesné riadenie vo 
väzbe na 
infraštruktúru 
podnikových 
informačných 
technológií 

vedecký seminár FPM 
Katedra 

informačného 
manažmentu 

08.07.2013 
Učitelia a 

doktorandi 

Využitie výpočtovej 
techniky pri 
spracovávaní 
dizertačných prác 

vedecký seminár FPM FPM 29.11.2013 Doktorandi 

12. medzinárodná 
vedecká konferencia 
doktorandov a 
mladých vedeckých 
pracovníkov FMV EU v 
Bratislave 

medzinárodná 
vedecká 

konferencia 
FMV  FMV 31.05.2013 

Doktorandi, mladí 
vedeckí pracovníci 

Vnútroodvetvový 
obchod a odvetvová 
koncentrácia exportu - 
existuje vzťah? 

seminár FMV  FMV 09.10.2013 
Študenti, vedeckí a 

pedagogickí 
pracovníci 

Štyri slobody pohybu 
v Európskej únii 

workshop FMV  FMV 11.11.2013 
Študenti, vedeckí a 

pedagogickí 
pracovníci 

Vybrané aspekty 
rozvoja európskeho 
medzinárodného 
práva súkromného 

workshop FMV FMV  11.11.2013 
Študenti, vedeckí a 

pedagogickí 
pracovníci 

Medzikultúrne vzťahy 
a sociálny kapitál 

workshop FMV  FMV 11.11.2013 
Študenti, vedeckí a 

pedagogickí 
pracovníci 
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Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 
Fakulta 

Organizátor: 
Fakulta/Katedra 

Dátum konania Cieľová skupina 

Výstava publikácií 
autorov z FMV 
v knižnici fakulty  

výstava publikácií FMV FMV  11.-15.11.2013 
Študenti, vedeckí a 

pedagogickí 
pracovníci 

Výskumný seminár 
z medzinárodnej 
ekonómie : SEPA a jej 
vplyv na finančný 
sektor 

seminár FMV  FMV 15.11.2013 
Študenti, vedeckí a 

pedagogickí 
pracovníci 

SEPA a jej vplyv na 
finančný sektor 

seminár FMV  FMV 15.11.2013 
Študenti, vedeckí a 

pedagogickí 
pracovníci 

Odrážajú globálne 
indexy národnej 
konkurencieschopnost
i národnú 
konkurencieschopnosť 
reálne? 

seminár FMV  FMV 11.12.2013 
Študenti, vedeckí a 

pedagogickí 
pracovníci 

Zlepšovanie procesov 
pomocou štatistických 
metód IV. 

medzinárodná 
vedecká 

konferencia 
PHF 

Katedra 
hospodárskej 
informatiky a 
matematiky 

12.-13.03.2013 Tvoriví pracovníci 

Metodológia 
vedeckých prác 

vedecký 
workshop 

PHF 
Katedra 

marketingu a 
obchodu 

26.04.2013 
Učitelia univerzity, 
vedeckí pracovníci 

 Trendy v aplikovaní 
štatistických metód pri 
zlepšovaní kvality IV. 

medzinárodná 
vedecká 

konferencia 
PHF 

Katedra 
hospodárskej 
informatiky a 

matematiky PHF 
EU so sídlom 

Košiciach 

19.06.2013 Tvoriví pracovníci 

Riešené projekty -
terminologické a 
odborné problémy 

odborný 
workshop 

PHF 
Katedra 

marketingu a 
obchodu 

03.07.2013 
Členovia KMaO a 

ďalší vysokoškolskí 
pedagógovia 

Festival vedy - Noc 
výskumníkov 

prezentačné 
podujatie  

PHF 
PHF/Katedra 
manažmentu 

27.09.2013 
Široká verejnosť a 

potenciálni 
študenti 

 Marketing 
manažment, obchod a 
sociálne aspekty 
podnikania 

1. medzinárodná 
vedecká 

konferencia 
PHF 

Katedra 
marketingu a 

obchodu 
24.-25.10.2013 

Odborná 
verejnosť, učitelia 
univerzít vedeckí 

pracovníci, 
študenti III. st. 

štúdia 

Quo vadis, biznis? Kam 
smeruješ, podnikanie? 
- 

moderovaná 
prednáška/besed

a spojená s 
workshopom 

ohľadne 
podnikateľských 

aktivít a ich 
smerovania v 

súčasnosti 

PHF 
Katedra 

marketingu a 
obchodu 

11.11.2013 Študenti 

V.I.P (Výskum, vývoj a 
implementácia 
nástrojov IMS v 
podnikoch SR) 

vedecký seminár PHF 
PHF/Katedra 
manažmentu 

11.11.2013 
Riešiteľský tím, 
vedecký výbor, 

študenti 
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Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 
Fakulta 

Organizátor: 
Fakulta/Katedra 

Dátum konania Cieľová skupina 

Energetická 
efektívnosť 

workshop  PHF 

Katedra 
hospodárskej 
informatiky a 
matematiky 

12.11.2013 Tvoriví pracovníci 

Quo vadis, biznis?  

súťaž o najlepšiu 
študentskú esej , 

spojená s 
workshopom 

PHF 
Katedra 

marketingu a 
obchodu 

14.11.2013 Študenti 

Kauzality inovácií v 
MSP 

workshop PHF 
Katedra 

manažmentu 
14.11.2013 

Riešiteľský tím, 
odborná 

verejnosť, VŠ 
učitelia 

FINANCIE, 
ÚČTOVNÍCTVO, DANE 
2013 so zameraním na 
súčasné problémy 

seminár PHF 
Katedra financií a 

účtovníctva 
14.11.2013 

Vedeckovýskumní 
pracovníci, 

učitelia, 
doktorandi fakulty 

a katedier s 
podobným 
zameraním  

PhD Meetings and 
Seminars 

konferencia PHF 
Katedra 

kvantitatívnych 
metód 

13.12.2013 Doktorandi 

Pohľady na dnešné 
Španielsko 

medzinárodná 
vedecká 

konferencia 
FAJ 

Katedra 
románskych 
jazykov, Dr. 

Mónica Sanchez 
Presa 

13.03.2013 

Domáci aj 
zahraniční 

účastníci, učitelia 
španielskeho 

jazyka 

II. Medzinárodný 
kongres hispanistov 

medzinárodný 
kongres 

FAJ 

Katedra 
románskych a 
slovanských 
jazykov, Dr. 

Mónica Sanchez 
Presa 

11.-13.04.2013 

Domáci aj 
zahraniční 

účastníci, učitelia 
španielskeho 

jazyka 

Okrúhly stôl pri oslave 
10. výročia založenia 
UNIcert®LUCE, 
Inštitútu pre 
akreditáciu jazykových 
programov a skúšok na 
univerzitách v strednej 
Európe 

prednáška FAJ 

Katedra 
anglického jazyka, 
doc. PhDr. Helena 
Šajgalíková, PhD. 

12.04.2013 

Zástupcovia 
vysokých škôl v SR 

zapojených do 
UNIcert®LUCE 

Prezentácia učebných 
materiálov pre výučbu 
nemeckého jazyka 

vedecké 
zasadnutie 

Katedry 
nemeckého 

jazyka 

FAJ 

Katedra 
nemeckého 

jazyka, Mgr. Ingrid 
Kunovská, PhD. 

18.09.2013 Učitelia FAJ 

Rakúsko a Slovensko- 
dvaja silní partneri, 
prednáška Dr. M. 
Wuketicha, J.E. 
Veľvyslanec Rakúskej 
republiky 

prednáška FAJ 

Katedra 
nemeckého 
jazyka, Mag. 
Philipp Strobl 

3.10.2013 

Učitelia FAJ, 
študenti EU v 

Bratislave, hostia z 
fakúlt EU v 
Bratislave 
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Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 
Fakulta 

Organizátor: 
Fakulta/Katedra 

Dátum konania Cieľová skupina 

Dejiny Rakúska počas 
Druhej republiky, 
prednáška P. 
Sagmeistera, 
obchodného radcu 
Rakúskej obchodnej 
komory v Bratislave 

prednáška FAJ 

Katedra 
nemeckého 
jazyka, Mag. 
Philipp Strobl 

10.10.2013 

Učitelia FAJ, 
študenti EU v 

Bratislave, hostia z 
fakúlt EU v 
Bratislave 

Hospodárstvo 
Rakúska, prednáška 
Jun Saito, Viedenská 
univerzita 

prednáška FAJ 

Katedra 
nemeckého 
jazyka, Mag. 
Philipp Strobl 

17.10.2013 

Učitelia FAJ, 
študenti EU v 

Bratislave, hostia z 
fakúlt EU v 
Bratislave 

Prezentácia 9. čísla 
zborníka Sociokultúrne 
problémy jazyka a 
komunikácie 2013 - 
(Sociokulturnyje 
problemy jazyka i 
kommunikaciji, 2013, 
vypusk 9) 

prezentácia FAJ 

Katedra 
románskych a 
slovanských 

jazykov, PhDr. 
Katarína Strelková, 

PhD.  

24.10.2013 
Členovia FAJ, 

študenti 

Cudzie jazyky v 
premenách času IV. 

medzinárodná 
vedecká 

konferencia 
FAJ 

Katedra 
jazykovedy a 

translatológie, 
doc. PhDr. Daniela 
Breveníková, CSc. 

24.-25.10.2013 

Členovia FAJ, 
zahraniční 

účastníci, hostia, 
študenti 

Príprava metodiky 
spoločného testovania 

vedecký seminár FAJ 

Katedra 
anglického jazyka, 

Mgr. Miriam 
Adamková, PhD. 

11.11.2013 
Členovia Katedry 
anglického jazyka 

Prisťahovalecká 
politika v Rakúsku 
počas Druhej republiky 
- o politicky korektnom 
prístupe k cudzincom, 
prednáška Mgr. Ingrid 
Blaschge, UK v 
Bratislave 

prednáška FAJ 

Katedra 
nemeckého 
jazyka, Mag. 
Philipp Strobl 

14.11.2013 
Učitelia FAJ, 
študenti EU 

Rakúska zahraničná a 
bezpečnostná politika 
počas Druhej 
republiky, prednáška 
Univ. Prof. Dr. Othmar 

Hӧll 

prednáška FAJ 

Katedra 
nemeckého 
jazyka, Mag. 
Philipp Strobl 

21.11.2013 
Učitelia FAJ, 

študenti EU v 
Bratislave 

Interkultúrna 
komunikácia v teórii a 
praxi 

vedecké 
zasadnutie 

katedry 
interkultúrnej 
komunikácie 

FAJ 

Katedra 
interkultúrnej 
komunikácie, 
PhDr. Milena 

Helmová, PhD. 

20.11.2013 
Zahraniční hostia, 
študenti, vyučujúci 

FAJ 

Tvorba testov z 
cudzieho jazyka 

vedecké 
zasadnutie 

katedry 
románskych a 
slovanských 

jazykov 

FAJ 

Katedra 
románskych a 
slovanských 

jazykov, Mgr. Jana 
Paľková, PhD. 

22.11.2013 Členovia FAJ 
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Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 
Fakulta 

Organizátor: 
Fakulta/Katedra 

Dátum konania Cieľová skupina 

Staré štáty, nový svet: 
Stabilita a zmena v 
medzinárodných 
vzťahoch, prednáška 
Dr. Wendelina 
Ettmayera, politik, 
diplomat 

prednáška FAJ 

Katedra 
nemeckého 
jazyka, Mag. 
Philipp Strobl 

28.11.2013 
Učitelia FAJ, 

študenti EU v 
Bratislave 

Korupcia- 
Trestnoprávna reakcia 
a spoločenské zmeny 
počas Druhej 
republiky, prednáška 

Mgr. M. Hӧchera, Mgr. 
M. Pázmándyho, 
Viedenská univerzita, 
Rakúsko 

prednáška FAJ 

Katedra 
nemeckého 
jazyka, Mag. 
Philipp Strobl 

5.12.2013 
Učitelia FAJ, 

študenti EU v 
Bratislave 

Miesto kultúry vo 
výučbe jazykov 

vedecké 
zasadnutie 

katedry 
anglického jazyka 

FAJ 

Katedra 
anglického jazyka, 
doc. PhDr. Helena 
Šajgalíková, PhD. 

12.12.2013 Učitelia KAJ 

Viedeň a Viedenčania 
v zrkadlovom obraze 
Viedenského, 
prednáška Dr. Oksana 
Havryiliv, Viedenská 
univerzita 

prednáška FAJ 

Katedra 
nemeckého 
jazyka, Mag. 
Philipp Strobl 

12.12.2013 
Študenti FAJ a 

FMV 

Veda a výskum EÚ: 
príležitosti, výzvy, 
riziká 

workshop ÚEM ÚEM 15.11.2013 
Doktorandi a 

zamestnanci EU v 
Bratislave 
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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 17 titulov: 14 vedeckých 
časopisov a 3 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 vydala v roku 2013 (ročník 43) 4 čísla. Celkovo bolo 
publikovaných 42 príspevkov v jednotlivých kategóriách: 23 vedeckých statí, 3 diskusie, 5 prehľadov 
a konzultácií, 8 recenzií, 3 informácie. 
 
Webové sídlo časopisu Ekonomické rozhľady bolo aktualizované a je súčasťou webového portálu 
Ekonomickej univerzity v Bratislave v časti Veda a výskum a má aj naďalej samostatné navigačné 
rozhranie na úvodnej stránke webu EU v Bratislave. Doplnený bol archív vydaní časopisu s možnosťou 
prehliadania plných textov a samostatných abstraktov každého príspevku (v oboch elektronických 
formátoch .html a .pdf). Vydania aktuálneho ročníka časopisu sú prístupné od ročníka 42 (2013) do úrovne 
plných textov vo formáte .pdf, archívne vydania časopisu sú prístupné do úrovne plných textov 
a abstraktov až po ročník 37 (2007) včítane. 
 
Vedecký časopis Ekonomické rozhľady bol v roku 2013 indexovaný službou Google Scholar, čím sa 
zaznamenal postupný nárast citovanosti príspevkov časopisu. Za významný úspech v roku 2013 možno 
považovať zaradenie vedeckého časopisu Ekonomické rozhľady do medzinárodnej databázy Index 
Copernicus do kategórie Social Sciences. Po evaluácii bola časopisu pridelená hodnota, tzv. ICV (Index 
Copernicus Value) 4.26, čo je stredná hodnota v rebríčku tejto skupiny. Evaluácia časopisu bola vykonaná 
za obdobie od čísla 1/2012 vrátane. 
 
Ďalším významným krokom na ceste ku zvýšeniu prestíže časopisu je akceptácia a zaradenie obsahu 
plných textov časopisu (vo formáte .pdf) do kolekcie multiodborovej a medziodborovej medzinárodnej 
databázy EBSCO (USA). Po ukončení evaluácie je predpoklad, že odkaz na obsah časopisu bude 
sprístupnený cez EBSCO na webovej stránke časopisu a v tiráži časopisu sa od ročníka 43 (2014) bude táto 
indexácia tiež uvádzať. 
 
Naďalej prebieha rigorózny prístupový proces do ďalších odborných citačných a plnotextových databáz. Aj 
v tomto zmysle redakcia vedeckého časopisu Ekonomické rozhľady vypracovala v roku 2013 Etický kódex 
pre publikovanie príspevkov vo vedeckom časopise ER, ktorý je zverejnený aj na webovej stránke časopisu. 
 
Prehľad vedeckých časopisov vydávaných jednotlivými fakultami poskytuje tabuľka č. 4.2. 
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Tabuľka č. 4.2. : Vedecké časopisy vydávané fakultami EU v Bratislave v roku 2013 
 

Názov časopisu Typ časopisu Fakulta 
Periodicita 
vydávania 

Obsahové zameranie Jazyk ISSN 

Nová ekonomika 
vedecký 

recenzovaný 
časopis 

NHF 4 x ročne 

V časopise sú publikované state a analytické štúdie 
z oblasti ekonomickej teórie, hospodárskej politiky, 

financií, bankovníctva, sociálneho rozvoja, poisťovníctva, 
verejnej správy, regionálneho rozvoja a pod. V časopise sa 

rovnako venuje pozornosť aktuálnym problémom 
tranzitívnych ekonomík, integračným procesom v Európe 

a problémom svetovej ekonomiky v podmienkach 
globalizácie a formovania novej (znalostnej) ekonomiky na 

začiatku tisícročia. 

slovenský, anglický 1336-1732 

Regional Direct 
vedecký 

recenzovaný 
časopis 

NHF 2 x 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 

Sociálno-ekonomický obzor 

elektronický 
odborný 

recenzovaný 
časopis 

NHF 4 x ročne 
Teoretické a praktické otázky sociálno-ekonomického 
rozvoja, aktuálne trendy spoločensko-ekonomického 

vývoja v krajinách EÚ a vo svete. 
slovenský, anglický 1339-2387 

Studia commercialia Bratislavensia vedecký časopis OF 4 x 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 

Ekonomika cestovného ruchu a 
podnikanie 

vedecký časopis OF 4 x ročne 

Teoretické, metodologické a 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 1337-9313 
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Názov časopisu Typ časopisu Fakulta 
Periodicita 
vydávania 

Obsahové zameranie Jazyk ISSN 

Ekonomika a informatika vedecký časopis FHI 2 x 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, český, 
anglický 

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, t.j. práce, ktoré významne 
prispievajú k tematickým okruhom časopisu, t.j. 

manažérske informačné systémy. Dostatok priestoru sa 
poskytuje originálnemu empirickému a vývojovému 

výskumu. 

anglický 1452-774X 

Ekonomika a manažment vedecký časopis FPM 3 x ročne 

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

manažmentu, strategického manažmentu, finančných 
investícií, logistiky. 

slovenský 1336-3301 

Almanach vedecký časopis FMV 4 x ročne Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. slovenský, anglický 1339-3502 

Medzinárodné vzťahy vedecký časopis FMV 4 x ročne 
Medzinárodné ekonomické, právne, politické a kultúrne 

vzťahy. 
slovenský, anglický 

1336-1562 
(tlačené 
vydanie) 

1339-2751 
(online) 

Podniková revue vedecký časopis PHF 2 x 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 2 x 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, ako aj členských krajín EÚ. 

anglický 1337-6020 
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Názov časopisu Typ časopisu Fakulta 
Periodicita 
vydávania 

Obsahové zameranie Jazyk ISSN 

Journal of Innovations and Applied 
Statistic 

vedecký časopis PHF 1 x 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 4 x ročne 

Zámerom vydavateľa časopisu je vytvoriť priestor pre 
autorov z vedeckovýskumných 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 

Lingua et vita vedecký časopis FAJ 2 x ročne 
Aplikovaná lingvistika, odborná komunikácia, 

translatológia, kultúra krajín cieľových jazykov. 

slovenský, anglický, 
nemecký, ruský, 

taliansky, 
francúzsky, 
španielsky 

1338-6743 
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4.3. Publikačné výstupy za rok 2013 

Prehľad výstupov publikačnej činnosti zaregistrovaných k 7.4.2014 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 nadväzujúci graf. Na 
základe uvedených údajov možno konštatovať, že počet publikačných výstupov akademických 
pracovníkov univerzity ako celku medziročne narástol (tab. č. 4.3.2). Avšak významným problémom je 
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 2013 vo vybraných kategóriách 
(k 7.4.2014) 

  
Štatistika záznamov  

podľa kategórií publikačnej činnosti 
NHF OF FHI FPM PHF FMV FAJ ÚEM EU 

AAA 
Vedecké monografie vydané v v zahraničných 
vydavateľstvách 

0 1 1 0 5 0 0 0 7 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 13 12 5 12 3 1 3 0 49 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ABC 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v 
zahraničných vydavateľstvách 

0 3 0 4 1 0 1 0 9 

ABD 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich 
vydavateľstvách 

3 1 0 2 0 1 3 0 10 

ACA 
Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

0 0 0 0 2 0 0 0 2 

ACB 
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 
vydavateľstvách 

13 15 9 11 5 1 3 0 57 

ACC 
Kapitoly vo VŠ učebniciach vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ACD 
Kapitoly vo VŠ učebniciach vydané v domácich 
vydavateľstvách 

9 0 0 0 0 0 0 0 9 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 4 0 1 0 4 2 0 1 12 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 10 1 4 5 1 1 0 0 22 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 21 16 17 17 20 21 7 0 119 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 86 83 70 56 58 60 41 0 454 

ADM 
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných 
v databázach Web of Science alebo SCOPUS 

3 0 3 1 2 2 0 0 11 

ADN 
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v 
databázach Web of Science alebo SCOPUS 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 

AEC 
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách 

19 5 5 9 3 7 7 1 56 

AED 
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách 

85 253 9 378 27 13 25 3 793 

AEG 
Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných 
časopisoch 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AEH 
Abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných 
časopisoch 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AEM 
Abstrakty vedeckých prác v zahraničných časopisoch 
registrovaných v databázach Web of Science alebo 
SCOPUS 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AEN 
Abstrakty vedeckých prác v domácich časopisoch 
registrovaných v databázach Web of Science alebo 
SCOPUS 

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 2013 vo vybraných 
kategóriách (k 7.4.2014) 

  
Štatistika záznamov  

podľa kategórií publikačnej činnosti 
NHF OF FHI FPM PHF FMV FAJ ÚEM EU 

AFA 
Publikované pozvané príspevky na zahraničných 
vedeckých konferenciách 

13 0 0 1 2 0 0 0 16 

AFB 
Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých 
konferenciách 

130 0 4 2 2 0 0 1 139 

AFC 
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách 

71 23 42 52 31 77 16 2 314 

AFD 
Publikované príspevky na domácich vedeckých 
konferenciách 

206 93 146 97 52 109 58 9 770 

AFE 
Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných 
vedeckých konferencií 

1 1 4 5 1 0 0 0 12 

AFF 
Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich vedeckých 
konferencií 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AFG 
Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých 
konferencií 

3 2 0 4 0 0 3 0 12 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 0 0 22 17 33 0 0 0 72 

AGJ 

Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, 
prihlášky dizajnov, prihlášky ochranných známok, žiadosti 
o udelenie dodatkových ochranných osvedčení, prihlášky 
topografií polovodičových výrobkov, atď. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BAA 
Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 

BAB 
Odborné knižné publikácie vydané v domácich 
vydavateľstvách 

2 2 2 1 1 0 0 0 8 

BBA 
Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v 
zahraničných vydavateľstvách 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BBB 
Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v 
domácich vydavateľstvách 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BCB Učebnice pre stredné a základné školy 4 0 1 1 0 0 0 0 6 

BCI Skriptá a učebné texty 19 11 12 13 16 2 7 0 80 

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch 0 0 0 1 0 1 1 0 3 

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

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 

BDC Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 1 0 0 2 2 0 1 0 6 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 171 7 51 81 32 11 5 0 358 

BDM 
Odborné práce v zahraničných časopisoch registrovaných 
v databázach Web of Science alebo SCOPUS 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BDN 
Odborné práce v domácich časopisoch registrovaných v 
databázach Web of Science alebo SCOPUS 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BEE 
Odborné práce v zahraničných zborníkoch 
(konferenčných aj nekonferenčných) 

30 6 2 1 1 2 6 0 48 
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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 2013 vo vybraných 
kategóriách (k 7.4.2014) 

  
Štatistika záznamov  

podľa kategórií publikačnej činnosti 
NHF OF FHI FPM PHF FMV FAJ ÚEM EU 

BEF 
Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných 

1 0 5 70 6 0 3 0 85 

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí 2 1 1 1 0 0 0 0 5 

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí 0 0 13 1 31 0 0 0 45 

CAA 
Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, 
umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v 
zahraničných vydavateľstvách 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CAB 
Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, 
umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v 
domácich vydavateľstvách 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CDC 
Umelecké práce a preklady v zahraničných karentovaných 
časopisoch 

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 

CDE 
Umelecké práce a preklady v zahraničných 
nekarentovaných časopisoch 

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 

EAI Prehľadové práce 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

EAJ Odborné preklady publikácií 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FAI 
Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, 
encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy 

14 12 10 27 4 4 6 0 77 

  SPOLU 935 549 440 873 347 316 198 18 3676 
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Graf č. 8 - Porovnanie počtu publikačných výstupov vo vybraných 
kategóriách za jednotlivé fakulty (roky 2012, 2013) *
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Tabuľka č. 4.3.2.: Porovnanie výstupov publikačnej činnosti tvorivých pracovníkov 
Ekonomickej univerzity v Bratislave za obdobie 2010 – 2013 
 

Počty publikácií EU v Bratislave podľa jednotlivých kategórií za roky 2010-2013 

Kategórie publikačnej činnosti 2010 2011 2012 2013* 

Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 56 40 69 74 

Vedecké monografie (AAA, AAB) 40 26 40 55 

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie (ABA, ABB) 7 2 3 0 

Kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD) 9 12 26 19 

Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie 268 238 215 229 

Vysokoškolské učebnice (ACA, ACB) 53 43 36 56 

Odborné knižné práce (BAA, BAB) 41 38 18 8 

Učebnice pre základné a stredné školy (BCB) 6 2 12 5 

Skriptá a učebné texty (BCI) 72 64 67 81 

Prehľadové knižné práce (EAI) 2 3 2 1 

Umelecké monografie, preklady a autorské katalógy (CAA, CAB) 4 1 2 0 

Odborné preklady knižných publikácií (EAJ) 3 0 0 0 

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

87 87 78 78 

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

28 25 27 43 

Vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC, ADD) 25 24 27 32 

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

0 0 0 0 

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

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 

Vedecké práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 
SCOPUS (ADM, ADN)** 

x x x 11 

Abstrakty vedeckých prác v časopisoch registrovaných v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS (AEM, AEN)** 

x x x 0 

Skupina C- Ostatné recenzované publikácie 2835 3076 2805 3149 

Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach (ACC, ACD) 2 0 0 9 

Vedecké práce v nekarentovaných časopisoch (ADE, ADF) 365 363 560 558 

Vedecké práce v recenzovaných zborníkoch a monografiách (AEC, AED) 625 583 575 842 

Publikované príspevky na vedeckých konferenciách (AFA, AFB, AFC, AFD) 1432 1671 1197 1231 

Abstrakty príspevkov z vedeckých konferencií (AFE, AFF, AFG, AFH) 35 41 57 95 

Kapitoly v odborných knižných publikáciách (BBA, BBB) 3 3 4 0 

Kapitoly v učebniciach a učebných textoch (BCK) 2 0 0 3 

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

0 0 0 0 
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Tabuľka č. 4.3.2. (pokračovanie): Porovnanie výstupov publikačnej činnosti akademických 
pracovníkov Ekonomickej univerzity v Bratislave za obdobie 2010 – 2013 
 

Počty publikácií EU v Bratislave podľa jednotlivých kategórií za roky 2010-2013 

Kategórie publikačnej činnosti 2010 2011 2012 2013* 

Odborné práce v nekarentovaných časopisoch (BDE, BDF) 331 369 340 362 

Odborné práce v recenzovaných zborníkoch (BEC, BED) 16 5 18 x 

Abstrakty odborných prác z domácich a zahraničných podujatí (BFA, BFB) 24 41 54 49 

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) 3187 3379 3116 3495 

Ostatné kategórie     591 766 

Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (AEE) 1 2 2 0 

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

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

Postery v zborníkoch z domácich konferencií (AFL) 10 9 12 4 

Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (AGI) 27 23 13 7 

Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (BEE) 4 5 5 x 

Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (BEF) 21 6 6 x 

Štandardy, normy (BGG) 1 2 1 2 

Kvalifikačné práce dizertačné, habilitačné (DAI) 153 71 81 97 

Recenzie v časopisoch a zborníkoch (EDI) 82 93 95 79 

Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (EDJ) 21 8 2 3 

Výskumné štúdie a priebežné správy (GAI) 2 3 1 0 

Práce zverejnené na internete (GHG) 61 100 271 332 

Rôzne publikácie a dokumenty (GII) 116 85 99 109 

Odborné práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 
SCOPUS (BDM, BDN)** 

x x x 0 

Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 
(BEE) - rok 2013*** 

x x x 48 

Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (BEF) 
- rok 2013*** 

x x x 85 

Celkový sumár za EU v Bratislave (skupiny A1+A2+B+C+ostatné kategórie) 3687 3797 3707 4261 

 
* Stav k 7.4.2014 
 
** Kategória publikačnej činnosti doplnené na základe Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 o centrálnom registri evidencie 
publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2013. 
 
*** Kategória publikačnej činnosti, premenovaná na základe Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 o centrálnom registri 
evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2013. 
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Oceňovanie publikačných výstupov v roku 2013:  

V roku 2013 boli na návrh fakúlt a na základe tajného hlasovania členov komisie pre udeľovanie Ceny 
Ekonomickej univerzity v Bratislave za publikačnú činnosť ocenené nasledované publikácie 
akademických pracovníkov EU v Bratislave publikované v roku 2012: 

a) V kategórií vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch /ADC/ 
Príčiny zaostávania nových členských krajín EÚ: empirická analýza na základe Montgomeryho 
dekompozície (Politická ekonomie, No. 2, 2012, s. 222-244) 
Autor: Ing. Daniel Dujava, PhD. 
 

b) V kategórií vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch /ADD/ 
Investície, riziko a nezameniteľnosť investícií: príklad automobilového priemyslu v Slovenskej 
republike (Ekonomický časopis, No. 2, 2012, s. 187-209) 
Autor: Ing. Katarína Belanová, PhD. 

 

c) V kategórií vedecké monografie /AAA, AAB/ 
Modelovanie rozmiestňovania recyklačných centier (Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava, 2012, 
ISBN: 978-80-225-3349-2) 
Autori: doc. Mgr. Juraj Pekár, PhD., prof. Ing. Ivan Brezina, PhD., Ing. Zuzana Čičková, PhD., 
Ing. Marian Reiff, PhD. 

 

d) V kategórií vysokoškolské učebnice /ACA, ACB/ 
Konsolidovaná účtovná závierka: zostavenie a analýza (Vydavateľstve EKONÓM, Bratislava, 
2012, ISBN: 987-80-225-3509-0) 
Autori: prof. Ing. Janka Hvoždárová, CSc., Ing. Ján Užík, PhD. a Ing. Ján Sapara, PhD. 

 
 
Okrem uvedených prác boli finančne odmenené aj všetky vedecké state, ktoré pracovníci Ekonomickej 
univerzity v Bratislave v roku 2012 publikovali v karentovaných časopisoch. 
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5. VEDECKÁ VÝCHOVA ŠTUDENTOV 3. STUP ŇA ŠTÚDIA 

Vzdelávanie na 3. stupni štúdia sa na EU v Bratislave uskutočňuje v 15 akreditovaných študijných 
odboroch a 16 študijných programoch.  
 
Prehľad akreditovaných študijných odborov a študijných programov poskytovaných na EU v Bratislave 
v roku 2013 je uvedený v tabuľke č. 5.1. Tabuľka č. 5.2 uvádza prehľad počtu študentov doktorandského 
štúdia v rokoch 2011 až 2013. Tabuľka č. 5.3 uvádza počet študentov doktorandského štúdia podľa 
jednotlivých fakúlt. Ďalšie aspekty poskytovania doktorandského štúdia na EU v Bratislave ozrejmujú 
tabuľky č. 5.4. a č. 5.5. 
 
 

Tabuľka č. 5.1.: Prehľad akreditovaných študijných odborov a študijných programov 3. stupňa 
štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave k 31.12.2013 
 

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 (2011 – 2013) 
 

Rok 

Študenti 3. stupňa štúdia 
(zo SR) 

Študenti 3. stupňa štúdia  
(zahraniční) 

Absolventi 
3. stupňa štúdia 

spolu Interní Externí Interní Externí 

Rok 2013 180 133 6 21 106 

Rok 2012 210 169 6 22 113 

Rok 2011 242 194 4 32 105 
 
 
 
 

Tabuľka č. 5.3.: Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia na jednotlivých fakultách EU v Bratislave 
k 31.12.2013 
 

 

Študenti 3. stupňa 
štúdia 
zo SR 

Zahraniční 
študenti  

3. stupňa štúdia 

Absolventi 
3. stupňa štúdia  

za rok 2013 
% absolventov 
na celkovom 

počte študentov 3. 
stupňa štúdia 

Interní Externí Interní Externí Interní Externí 

NHF 62 20 2 0 17 8 29,76 

OF 33 30 1 4 12 4 23,53 

FHI 28 22 0 2 8 2 19,23 

FPM 26 33 0 11 18 15 47,14 

PHF 21 11 0 1 13 2 45,45 

FMV 10 17 3 3 7 0 21,21 

SPOLU 180 133 6 21 75 31 31,18 
 
  



56 
 

Tabuľka č. 5.4.: Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia na EU v Bratislave v roku 2013 
 

Riadok Ukazovateľ Celkový počet 

1. Zaradení v 3. stupni štúdia spolu 315 

2. 

z toho (z r. 1) 

pre potrebu škol. pracoviska 189 

3. pre iné pracoviská 127 

4. v dennej forme 180 

5. v externej forma 135 

6. Novoprijatí na 3. stupeň štúdia 80 

7. 

z toho (z r. 6) 

pre potrebu škol. pracoviska 57 

8. pre iné pracoviská 23 

9. denní študenti  57 

10. externí študenti  26 

11. štud. 3. stupňa zo škol. pracoviska 0 

12. V roku 2013 štúdium 3. stupňa ukončili 106 

13. z toho (z r. 12) 
v plánovanom termíne 99 

v novourčenom termíne 7 

14. Počet predčasne ukončených študentov 3. stupňa 39 

15. Počet zahraničných študentov 3. stupňa 27 

16. z toho (z r. 15) počet "vládnych štipendistov" 2 

17. z toho (z r. 15) 
počet študentov 3. stupňa študujúcich na vlastné 
náklady 

13 

Pozn.: v riadku 1. a 6. nie sú zahrnutí zahraniční štátni príslušníci 
 
 
 
Tabuľka č. 5.5.: Absolventi 3. stupňa štúdia na EU v Bratislave v roku 2013 
 

Študijný odbor 3. stupňa štúdia 
Počet absolventov 

Z toho počet zahraničných 
absolventov 

Interní Externí Interní Externí 

3.3.3 Ekonomická teória 8 3 0 0 

3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj 2 0 1 0 

3.3.7 Financie 7 5 0 0 

3.3.10 Obchod a marketing 2 1 0 0 

3.3.11 Odvetvové a prierezové ekonomiky 4 1 0 0 

3.3.18 Medzinárodné podnikanie 5 2 0 0 

3.3.19 Svetová ekonomika 1 0 0 0 

3.3.12 Účtovníctvo 2 1 0 0 

3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii 2 0 0 0 

3.3.25 Ekonometria a operačný výskum 4 1 0 0 

3.3.16 Ekonomika a manažment podniku 12 8 0 1 

3.3.13 Finančný manažment 6 7 0 3 

3.3.17 Medzinárodné ekonomické vzťahy 7 0 0 0 

3.3.16 Ekonomika a manažment podniku 13 2 0 0 

SPOLU 75 31 1 4 
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Organizácia doktorandského štúdia 
 

Doktorandské štúdium sa v roku 2013 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 2013 pôsobilo na 
3. stupni štúdia 185 školiteľov. Vzhľadom na počet interných (186) a externých (154) doktorandov to 
znamená, že na jedného školiteľa pripadalo 1,01 interného doktoranda, resp. 1,84 z celkového počtu 
interných a externých doktorandov. 
 
Tabuľka č. 5.6.: Počet interných a externých školiteľov pre jednotlivé študijné programy 
k 31.12.2013 
 

Študijný odbor/študijný program 3. stupňa 
štúdia 

Počet interných školiteľov Počet externých školiteľov 

Docenti Profesori Docenti Profesori 

3.3.3 Ekonomická teória / Ekonomická teória 1 5 1 1 

3.3.3 Ekonomická teória / Hospodárska politika 3 3 1 0 

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

3 1 0 0 

3.3.7 Financie / Financie a bankovníctvo 7 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 0 0 

3.3.18 Medzinárodné podnikanie/Manažment 
medzinárodného podnikania 

9 2 1 2 

3.3.19 Svetová ekonomika/Svetová ekonomika 8 1 2 2 

3.3.12 Účtovníctvo/Účtovníctvo 5 3 0 0 

3.3.24 Kvantitatívne metódy 
v ekonómii/Kvantitatívne metódy v ekonómii 

7 4 0 0 

3.3.25 Ekonometria a operačný 
výskum/Ekonometria a operačný výskum 

4 5 0 0 

3.3.16 Ekonomika a manažment 
podniku/Ekonomika a manažment podniku 

12 10 8 2 

3.3.13 Finančný manažment/Finančný manažment 
podniku 

6 2 2 1 

3.3.17 Medzinárodné ekonomické 
vzťahy/Medzinárodné ekonomické vzťahy 

5 5 8 1 

3.3.16 Ekonomika a manažment 
podniku/Ekonomika a manažment podniku 

7 5 1 4 

 
Tabuľka č. 5.7.: Miera zaťaženia školiteľov na 3. stupni štúdia v roku 2013 
 

Indikátor   

Počet denných študentov 3. stupňa štúdia k 31.12.2013 186 

Počet externých študentov 3. stupňa štúdia k 31.12.2013 154 

Počet školiteľov na univerzite 185 

Počet denných študentov 3. stupňa štúdia /školiteľ 1,01 

Počet denných a externých študentov 3. stupňa štúdia /školiteľ 1,84 
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V rámci vedeckej časti štúdia sa študenti 3. stupňa zapájajú do VVČ školiacich pracovísk a do riešenia 
vedeckovýskumných projektov. Povinnosťou študentov 3. stupňa štúdia je publikovať výstupy svojej 
VVČ rôznou formou. Prehľad výstupov publikačnej činnosti študentov 3. stupňa EU v Bratislave v roku 
2013 podľa jednotlivých kategórií uvádza tabuľka č. 5.8.  
 

 
Tabuľka č. 5.8.: Publikačné výstupy študentov 3. stupňa štúdia EU v Bratislave za rok 2013 
 

Typ publikácie 
Študenti 3. stupňa štúdia v dennej 

forme štúdia 
Študenti 3. stupňa štúdia v externej 

forme štúdia 

Monografie, učebnice, vysokoškolské 
učebné texty 

10 9 

Publikované state v karentovaných 
časopisoch 

6 0 

Publikované state vo vedeckých 
časopisoch vo WoS 

2 1 

Publikované state v ostatných vedeckých 
časopisoch (domáce a zahraničné) 

126 38 

Publikované state v odborných 
časopisoch (domáce a zahraničné) 

35 15 

Publikované príspevky v zborníkoch z 
konferencií (v zahraničí) 

96 10 

Publikované príspevky v zborníkoch z 
konferencií (domáce) 

259 51 

SPOLU 534 124 
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6. HABILITA ČNÉ A INAUGURA ČNÉ KONANIE 

V roku 2013 bol vedecko-pedagogický titul docent udelený 6 pracovníkom EU v Bratislave. Na základe 
schválenia Vedeckou radou Národohospodárskej fakulty Ekonomická univerzita v Bratislave udelila v 
roku 2013 vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore 3.3.3 Ekonomická teória aj pracovníkovi 
Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Ing. Rajmundovi Mirdalovi, PhD. Prehľad 
udelených vedecko-pedagogických titulov docent je uvedený v tabuľke č. 6.1.  
 
Tabuľka č. 6.1: Udelené vedecko-pedagogické tituly docent v r. 2013 

Por. číslo Meno docenta Fakulta S účinnosťou od 

1. Ing. Rajmund Mirdala, PhD. 
NHF 

(pracovník Ekonomickej 
fakulty, TUKE) 

1.1.2013 

2. Ing. Peter Kardoš, PhD. FPM 1.2.2013 

3. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD. NHF 1.4.2013 

4. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD. PHF 1.6.2013 

5. Ing. Jana Czillingová, CSc. PHF 1.6.2013 

6. JUDr. Ing. Aneta Bobenič Hintošová, PhD. PHF 1.6.2013 

7. Mgr. Elena Kašťáková, PhD. OF 1.7.2013 

 

Na zasadnutiach Vedeckej rady EU v Bratislave sa v roku 2013 realizovalo celkovo 5 vymenúvacích 
konaní za profesora. Podrobnosti sú uvedené v tabuľke 6.2. 

Tabuľka č. 6.2: Inauguračné konania na VR EU v r. 2013 

Por. Číslo Meno profesora Fakulta Schválené vo VR EU v 
Bratislave 

1. doc. Ing. Štefan Čarnický, PhD. PHF 11.3.2013 

2. doc. Ing. Pavol Ochotnický, CSc. NHF 11.3.2013 

3. doc. Ing. Jozef Tvrdoň, PhD. NHF 20.5.2013 

4. 
doc. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD., 
mim. prof. 

NHF 16.12.2013 

5. doc. Ing. Eva Kafková, PhD. PHF 16.12.2013 
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Dekrét profesora si na základe vymenovania prezidentom SR prevzali v roku 2013 5 učitelia EU v 
Bratislave. Podrobnosti sú uvedené v tabuľke 6.3. 

 

Tabuľka č. 6.3: Zoznam profesorov EU v Bratislave vymenovaných prezidentom SR v r. 2013 

Por. Číslo Meno profesora Fakulta 
Schválené vo VR EU 

v Bratislave 
Vymenovaný 

prezidentom SR 

1. doc. Ing. Helena Majdúchová, CSc. FPM 23.4.2012 5.3.2013 

2. doc. Ing. Peter Markovič, PhD. FPM 23.4.2012 5.3.2013 

3. 
doc. PhDr. Ján Liďák, CSc. 
(Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) 

FMV X 5.3.2013 

4. doc. Ing. Pavol Ochotnický, CSc. NHF 11.3.2013 26.11.2013 

5. doc. Ing. Jozef Tvrdoň, PhD. NHF 20.5.2013 26.11.2013 

 

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

Čestný titul „doctor honoris causa Ekonomickej univerzity v Bratislave“ (Dr. h. c.) bol v roku 2013 
udelený Ing. Jánovi Kubišovi, osobitnému predstaviteľovi generálneho tajomníka OSN pre Afganistan a 
riaditeľovi Asistenčnej misie OSN v Afganistane. 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 2013 

P. č. Meno a priezvisko Dátum udelenia Stručná charakteristika 

1. Ing. Ján Kubiš 10.10.2013 
Osobitný predstaviteľ generálneho tajomníka OSN pre 

Afganistan a riaditeľ Asistenčnej misie OSN v 
Afganistane 

 

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

V roku 2013 bolo vo VR EU v Bratislave schválené udelenie jedného čestného titulu „profesor emeritus“. 
Prehľadová informácia o udelenom čestnom titule „profesor emeritus“ je uvedená v tabuľke č. 8.1. 
 
Tabuľka č. 8.1: Udelený čestný titul "profesor emeritus" na EU v Bratislave v roku 2013 

Por. číslo Meno profesora Fakulta 
Schválené vo VR EU 

v Bratislave 

1. prof. Ing. Michal Leščišin, DrSc. FPM 20.5.2013 

 
 

 



61 
 

9. ŠVOČ NA EU V BRATISLAVE 

V rámci Ekonomickej univerzity v Bratislave študenti univerzity pravidelne prezentujú výsledky svojej 
vedeckej a odbornej činnosti v rámci Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) vo fakultných 
kolách ŠVOČ a v univerzitnom kole ŠVOČ. V roku 2013 sa fakultné kolá uskutočnili na všetkých 
fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave. Najlepšia fakultná študentská práca bola nominovaná do 
celouniverzitného kola ŠVOČ. Vo fakultných kolách bolo v roku 2013 prezentovaných spolu 169 prác, 
z toho na Národohospodárskej fakulte 14, na Obchodnej fakulte 13, na Fakulte hospodárskej informatiky 
44, na Fakulte podnikového manažmentu 12, na Fakulte medzinárodných vzťahov 66, na 
Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach 9 a na Fakulte aplikovaných jazykov 11. 

 
Do celouniverzitného kola ŠVOČ postúpili nasledovné víťazné práce z jednotlivých fakúlt: 
 
1. stupeň štúdia 
 
Národohospodárska fakulta 
Názov: Participatívne rozpočtovanie ako inovatívny nástroj v manažmente samosprávy 
Autor: Katarína Sedláková (3. ročník 1. stupňa štúdia) 
 
Obchodná fakulta 
Názov: Vytvorenie elektronickej kartotéky v MS Excel 
Autor: Marek Bellay (2. ročník 1. stupňa štúdia) 
 
Fakulta hospodárskej informatiky 
Názov: Analýza a prognóza demografického vývoja na Slovensku 
Autor: Veronika Juračková (3. ročník 1. stupňa štúdia) 
 
Fakulta medzinárodných vzťahov 
Názov: Spoločný letecký trh Európskej únie 
Autor: Simone Skrúcaná (3. ročník 1. stupňa štúdia) 
 
Fakulta aplikovaných jazykov 
Názov: Spreading the Potential of the University of Economics in Bratislava in the Region of Visegrad 

Group 
Autori: Michal Fico a Nataša Čurillová (študenti 1. ročníka 1. stupňa štúdia Národohospodárskej fakulty, 
ktorí sa zúčastnili fakultného kola ŠVOČ na Fakulte aplikovaných jazykov) 
 
Názov: Komparative Analyse der deutschen, englischen und slowakischen Sprichwörter 
Autor: Filip Kalaš (1. ročník 1. stupňa štúdia) 
 
 
2. stupeň štúdia 
 
Národohospodárska fakulta 
Názov: Komparácia menových politík centrálnych bánk krajín operujúcich v systéme ERM II 
Autor: Bc. Róbert Prno (1. ročník 2. stupňa štúdia) 
 
Obchodná fakulta 
Názov: Simulácia exportnej operácie 
Autor: Bc. Petronela Altiová (1. ročník 2. stupňa štúdia) 
 
Fakulta hospodárskej informatiky 
Názov: Porovnanie klasického a bayesovského prístupu k odhadu parametra π binomického rozdelenia 
Autor: Bc. Ivan Láska (2. ročník 2. stupňa štúdia ) 
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Fakulta podnikového manažmentu 
Názov: Vplyv podniku na trvalo udržateľný rozvoj 
Autor:  Bc. Lucia Budinská (1. ročník 2. stupňa štúdia) 
 
Fakulta medzinárodných vzťahov 
Názov: Sekundárne letiská a viacletiskové systémy v medzinárodnej leteckej doprave 
Autor: Bc. Michal Krčméry (2. ročník 2. stupňa štúdia) 
 
Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach 
Názov: Riziká vstupu slovenskej firmy na čínsky trh 
Autor: Bc. Tatiana Janšová (2. ročník 2. stupňa štúdia) 
 
Z navrhnutých prác z jednotlivých fakúlt boli Cenou rektora EU v Bratislave za rok 2013 ocenené 
nasledovné práce: 
 
1. stupeň štúdia 
 
1. miesto Katarína Sedláková, 3. ročník, Národohospodárska fakulta 

Názov práce: Participatívne rozpočtovanie ako inovatívny nástroj v manažmente 
samosprávy 

 
2. stupeň štúdia 
 
1. miesto Bc. Lucia Budinská, 1.ročník, Fakulta podnikového manažmentu 
   Názov práce: Vplyv podniku na trvalo udržateľný rozvoj 
 
 
Ostatným nominovaným na Cenu rektora EU v Bratislave za rok 2013 boli odovzdané diplomy za účasť 
v celouniverzitnom kole. 
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10. USKUTOČNENÉ ROZVOJOVÉ AKTIVITY NA PODPORU VEDY, 
VÝSKUMU A DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA NA JEDNOTLIVÝCH 
FAKULTÁCH EU V BRATISLAVE V ROKU 2013 

Národohospodárska fakulta 

V roku 2013 sa na NHF výrazne zlepšilo technické vybavenie pre prácu vedeckovýskumných 
pracovníkov, NHF získala prístup k svetovým databázam vedeckých informácií a publikácií, čo je 
predpokladom pre zvýšenie kvality uplatňovanej metodológie vedy a výskumu na fakulte. Vedeckí 
pracovníci NHF mali možnosť zvýšiť si počítačovú gramotnosť v kurzoch organizovaných Katedrou 
aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky NHF, bol vytvorený priestor pre zvýšenie zapojenia 
pracovníkov NHF do zahraničných mobilít prostredníctvom rôznych projektov. Národohospodárska 
fakulta sa taktiež aktívne zapojila do celoslovenských podujatí Noc výskumníkov 2013, Týždeň vedy a 
techniky na Slovensku 2013. Národohospodárska fakulta riešila projekt OPV-2010/4.2/03-SORO 
s názvom Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia a podpora medzinárodného výskumu na NHF EU 
v Bratislave. Cieľom projektu bolo zvýšiť 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. Na pôde Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave sa v roku 2013 uskutočnilo 6 
medzinárodných vedeckých konferencií, ktoré organizačne zabezpečovali jednotlivé katedry NHF, napr. 
medzinárodné vedecké konferencie Národohospodársky význam automobilového priemyslu na Slovensku, 
Financie a riziko 2013, Ekonomická teória a ekonomická realita 2013, Bratislavské právnické fórum, 
Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce, Verejná správa v 21. storočí. Katedra hospodárskej 
politiky NHF EU v Bratislave pripravila spolu s Centrom pre ekonómiu a financie UK, NBS 
a Protimonopolným úradom SR vedeckovýskumné podujatie Letná škola slovenských ekonómov 2013. 
V súťaži Generali Slovensko o najlepší študentský projekt získal mimoriadnu cenu Ing. Filip Kováč 
z Katedry ekonomickej teórie s projektom Generali – akadémia prevencie. Absolvent doktorandského 
štúdia na NHF Mgr. Marek Káčer, PhD. získal cenu guvernéra NBS Jozefa Makúcha za najlepšiu 
dizertačnú prácu v oblasti ekonómie za rok 2013. Na NHF EU v Bratislave sa v roku 2013 uskutočnili 
pozvané prednášky domácich a zahraničných odborníkov z praxe, napr. Radovana Ďuranu na tému 
Aktuálne otázky rozpočtu verejnej správy na roky 2014 – 2016, Sergeja Kozlíka Európska únia v období 
finančnej krízy, Borisa Zalu Integrácia EÚ po Lisabonskej zmluve. V rámci podujatia Bratislava 
Economic Seminar, ktorý organizuje NBS s Katedrou hospodárskej politiky vystúpili pozvaní hostia Jan 
Fidrmuc, Herbert Dawid, Martin Kahanec, Ivar Ekeland, Emmanuel Thanassoulis, Ferdinand M. Martin. 
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja v spolupráci s Regional Science Associaton a European 
Real Estate Society zorganizovala 3. ročník zimného seminára regionálnej vedy v Tatranskej Lomnici 
pod názvom Regional Economics in New Perspectives. Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja 
NHF EU v Bratislave v rámci projektu hospodárskej praxe vypracovala štúdiu MasterCard – slovenské 
centrá rozvoja, ktorá bola úspešne odprezentovaná na konferencii konanej 31.10.2013 na Ekonomickej 
univerzite v Bratislave, ako spracovateľa odbornej štúdie, kde si kraje a mestá umiestnené na prvých 
troch miestach prevzali ocenenia. 
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Obchodná fakulta 

Proces eliminácie slabých stránok VVČ a ich postupné odstraňovanie vyžaduje dlhodobú koordináciu 
zmien systémového charakteru. Opatrenia zavádzané fakultou smerujú k väčšej orientácii VVČ na 
medzinárodnú úroveň, k posilneniu interdisciplinárneho rozmeru VVČ a k akceptácii potrieb praxe. 
V roku 2013 sa ďalej rozvíjala činnosť odborno-vedeckých klubov, ktorá znamenala prienik aktuálnych 
problémov a riešení firiem do výskumu a edukácie, čím OF poskytla rámec pre uplatnenie transferu 
poznatkov v tzv. znalostnom trojuholníku. Na fakulte sa etablovalo 10 klubov, ktorých odborná profilácia 
korešponduje s hlavnými výzvami programu Horizont 2020. Ich fungovanie má vplyv na prehlbovanie 
špecializácie výskumných pracovníkov na fakulte, posilnenie interdisciplinarity výskumu, ako aj na 
zvyšovanie popularity výskumných kapacít v odborných kruhoch.  
V sledovanom období pokračoval priaznivý vývoj v presadzovaní sa výskumných tímov v riešení 
projektov hospodárskej praxe, ktoré ďalej rozširujú tradične silnú kooperáciu tvorivých pracovníkov so 
subjektmi z praxe. 
Pokračovali tiež aktivity podporujúce účasť OF na projektoch 7. rámcového programu, ktoré mali 
prevažne charakter pracovných stretnutí prodekana pre rozvoj a prodekanky pre vedu a doktorandské 
štúdium s tvorivými pracovníkmi za účelom realizácie prípravných prác nových projektov, ako aj školení 
k predmetnej problematike. V súvislosti so snahou uspieť v danej schéme v pozícii riešiteľa sa tiež 
uskutočnili rokovania s potenciálnymi partnermi. 
S cieľom posilniť internacionálny a interdisciplinárny rozmer výskumu na fakulte sa uskutočnili 
rokovania pracovníkov fakulty a jednotlivých katedier s partnermi doma i v zahraničí.  
Jednotlivé pracoviská sa počas roka 2013 zúčastňovali všetkých aktivít organizovaných OVaDŠ EU 
v Bratislave, ktoré ozrejmovali metodiku tvorby a riadenia medzinárodných projektov. 
Riešiteľské tímy výskumných projektov OF organizovali vedecké stretnutia s cieľom priebežnej kontroly 
a korekcie výskumných činností. 
Vedenie OF v koordinácii s jednotlivými katedrami vytvorilo pre viacerých pracovníkov s potenciálom 
tvorby článkov určených pre publikovanie v impaktovaných zahraničných vedeckých časopisoch 
„pedagogické voľno“ s cieľom zefektívniť publikačnú činnosť. 
V roku 2013 pokračovali pracovné stretnutia prodekanky pre vedu a doktorandské štúdium 
s doktorandmi, ktoré sledovali zámer podporiť a koordinovať publikačnú činnosť doktorandov a zvýšiť 
ich projektovú iniciatívu, ako aj zahraničné mobility.  
V súvislosti s implementáciou inovovaných Zásad organizácie doktorandského štúdia na Obchodnej 
fakulte EU v Bratislave sa zvýšila náročnosť doktorandského štúdia v jeho vedeckej časti, a tým aj 
náročnosť koordinácie zo strany školiteľov. Súčasne pokračuje trend klesajúceho počtu interných 
doktorandov. Tieto fakty spolu so stagnáciou kvalifikačného rastu docentov boli podnetom k cielenej 
regulácii vyťaženosti školiteľov. 
V rámci doktorandského štúdia sa uplatňoval nástroj mesačného monitoringu vedeckovýskumnej práce 
interných doktorandov – Report VVČ interného doktoranda. Zámerom tejto aktivity je plánovaná 
koordinácia vedeckej práce doktorandov s možnosťou jej prípadnej korekcie. Zodpovedným pracoviskom 
za túto aktivitu je dekanát OF. 

Ďalšie rozvojové aktivity na podporu vedy, výskumu a doktorandského štúdia boli v roku 2013 
uskutočňované v nasledujúcich formách: 
- Účasť OF EU v Bratislave na podujatí Noc výskumníkov, 
- Účasť OF EU v Bratislave na podujatiach Týždeň vedy a techniky na Slovensku, 
- Katedrové a fakultné kolá Študentskej vedeckej a odbornej činnosti, 
- Tematické vedecké workshopy - operatívne vedecké stretnutia k problémovým témam, 
- Špecializované školenia v oblasti Project based learning, 
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- Aktívna účasť Katedry služieb a cestovného ruchu a Katedry tovaroznalectva a kvality tovaru na 
výstave DANUBIUS GASTRO 2013 Bratislava. 

Fakulta hospodárskej informatiky 

S cieľom odstraňovania slabých stránok identifikovaných v správe o VVČ za rok 2012 sa FHI podarilo 
čiastočne splniť nasledujúce opatrenia: 
 
• v oblasti riešenia medzinárodných výskumných projektov a výskumných sietí: 

− FHI je od roku 2012 zapojená do riešenia medzinárodného výskumného projektu v rámci 7. 
rámcového programu Európskej únie, 

− FHI podala nový projekt 7. rámcového programu Európskej únie; 
 

• v oblasti doktorandského štúdia: 
− FHI v priebehu celého roka 2013 venovala pozornosť zvyšovaniu úrovne doktorandského 

štúdia. Dňa 24. 10. 2013 bola na rokovanie vedeckej rady FHI predložená Správa 
o doktorandskom štúdiu na FHI EU v Bratislave v ak. roku 2012/2013, v ktorej bola podrobne 
zmapovaná situácia vo všetkých akreditovaných študijných programoch 3. stupňa štúdia. 
Získané poznatky slúžia ako zdroj informácií pri príprave komplexnej akreditácie; 

 

• v oblasti dobudovania webového prostredia: 
− FHI v priebehu celého roka 2013 pracovala na zdokonaľovaní webového prostredia oddelenia 

vedy, doktorandského štúdia a medzinárodných vzťahov; 
 
• v oblasti hodnotenia agentúrou ARRA a publikačných výstupov: 

− FHI sa zaoberala hodnotením agentúry ARRA za rok 2012 a prijala opatrenia na zlepšenie 
hodnotenia. V rámci hodnotenia agentúry ARRA za rok 2012 v porovnaní s rokom 2011 si FHI 
zlepšila postavenie v rámci skupiny EKONOM o 2 miesta (je 5. v poradí), 

− vedenie FHI sa usilovalo o posilnenie prezentácie výsledkov VVČ, najmä v prospech výstupov 
vyšších kategórií, predovšetkým vedeckých monografií, článkov v časopisoch registrovaných 
v databáze Web of Science a v karentovaných časopisoch. 

 

Fakulta podnikového manažmentu 

Na Fakulte podnikového manažmentu EU v Bratislave sa 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 publikačných výstupov. 
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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 pripojením na internet.  

Fakulta vytvárala aj v roku 2013 predpoklady pre výskum a rozvoj v súlade s profilom fakulty postupným 
doplňovaním pedagogického zboru o vlastných absolventov doktorandského štúdia, čo je, vzhľadom na 
relatívne krátku existenciu fakulty (od roku 2000), faktorom umožňujúcim ďalší rozvoj FMV.  

Za najvýznamnejšie rozvojové aktivity v oblasti vedy a výskumu na úrovni fakulty možno označiť 
štvrťročné vydávanie dvoch recenzovaných vedeckých časopisov a organizovanie dvoch vedeckých 
konferencií. 

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach 

Z dôvodu zlepšenia informovanosti o alternatívach umiestňovania publikačných výstupov v časopisoch 
zaradených do databázy WoS bol zorganizovaný odborný seminár pre všetkých tvorivých pracovníkov 
PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach. Následne každý tvorivý pracovník obdržal vlastný plán 
publikačnej činnosti, ktorý bude vyhodnotený v rámci atestácie učiteľov. 

PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach sa zapojila do projektu Festival vedy – Noc výskumníkov už 
tretíkrát a využila účasť na podujatí na propagáciu svojich aktivít, ako i samotnej fakulty. Podujatie 
zorganizovali na Slovensku už po siedmykrát Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity – 
SOVVA, Slovenská akadémia vied, EurActiv a Centrum vedecko-technických informácií. O stánok 
Podnikovohospodárskej fakulty, ako aj pripravené aktivity bol medzi návštevníkmi podujatia veľký 
záujem, a preto je možné hodnotiť participáciu fakulty na tomto podujatí v roku 2013 ako veľmi úspešnú. 

V rámci rozvojových aktivít na podporu vedy a výskumu sú permanentne za každú z katedier 
prehodnocované plány publikačnej činnosti s reálne dosiahnutými výsledkami. Školitelia dohliadajú na 
publikačné výstupy doktorandov, ktorých zároveň usmerňujú z hľadiska skvalitňovania ich publikačných 
výstupov. Budujú sa intenzívne prepojenia medzi pracovníkmi jednotlivých katedier za účelom 
vytvárania interdisciplinárnych vedeckých tímov. 

Fakulta aplikovaných jazykov 

K rozvojovým aktivitám v oblasti VVČ patrili predovšetkým podujatia usporiadané v rámci Týždňa vedy 
techniky na Slovensku 2013 a Noci výskumníkov 2013. 

V Týždni vedy a techniky na Slovensku v roku 2013 sa na Fakulte aplikovaných jazykov uskutočnilo 
spolu 7 rozvojových aktivít. 

V rámci rozvojovej aktivity Noc výskumníkov 2013 pripravila a realizovala fakulta dotazníkový prieskum 
znalostí verejnosti o osobnostiach francúzskej kultúry a politiky, súčasťou ktorého bola projekcia 
obrázkov osobností, ktorých identitu mali účastníci dotazníkového prieskumu určiť. Druhú časť dotazníka 
tvorili citáty z diel slávnych Francúzov. Dotazník spolu s kľúčom riešení pripravila Dr. Iveta Rizeková, 
členka Katedry románskych a slovanských jazykov. Na uvedení a moderovaní týchto aktivít sa 
v pridelenom stánku osobne zúčastnili 4 študenti Ema Bolehracká (3. ročník), Michaela Čiefová (3. 
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ročník), Maximilián Janík (2. ročník), Lucia Hrabalová (2. ročník) a 4 zamestnanci fakulty (z toho 2 
učitelia).  

Súčasťou podujatia bola aj výstavka publikácií učiteľov FAJ na Ekonomickej univerzite, propagácia 
fakulty a univerzity, publikačnej činnosti (zborníky z konferencií organizovaných fakultou a vedecký 
časopis Lingua et vita) a prezentácia informačného builletinu Fakulty aplikovaných jazykov Newsletter.  

FAJ uskutočnila aj ďalšie rozvojové aktivity mimo Týždňa vedy a techniky: 

• Obchodné rokovania v praxi, prednáška Ing. Davida Matejova, riaditeľa nákupu suchých potravín 
Tesco Stores Slovenská republika, a.s. - Dátum: 13.11.2013, Zodpovedné pracovisko: Katedra 
interkultúrnej komunikácie, Mgr. Beáta Biliková, PhD., 

• Výstava esejí študentov z predmetu Vybrané kapitoly z dejín nemeckej literatúry - pod názvom 
List pre Goetheho. V listoch odkazujú na román od J. W. Goetheho: Utrpenie mladého Werthera, 
Dátum: 15.-22.11.2013, Zodpovedné pracovisko: Katedra jazykovedy a translatológie, Mgr. Silvia 
Adamcová, 

• Interaktívna prednáška pozvaného hosťa - Kataríny Kývalovej, manažérky filiálky japonskej 
firmy Kyosho v Hamburgu, Dátum: 20.11.2013, Zodpovedné pracoviská: Katedra interkultúrnej 
komunikácie, Mgr. Beáta Biliková, PhD., Katedra interkultúrnej komunikácie, PhDr. Milena 
Helmová, PhD., 

• Komunikácia generácie Y - ako byť úspešný, prednáška Ing. Mareka Bardoňa, vedúceho oddelenia 
rozvoja a vzdelávania retailovej siete Slov. sporiteľňa, a. s., Dátum: 27.11.2013, Zodpovedné 
pracovisko: Katedra interkultúrnej komunikácie, Mgr. Beáta Biliková, PhD., 

• Za zatvorenými dverami (praktické aspekty obchodných rokovaní), prednáška, Dátum: 
13.12.2013, Zodpovedné pracovisko: Katedra interkultúrnej komunikácie, Mgr. Beáta Biliková, 
PhD., 

• Podnikať v arabskom svete – Maroko, prednáška Ing. Sitáša, slovenského podnikateľa v Maroku, 
Dátum: 18.12.2013, Zodpovedné pracovisko: Katedra románskych a slovanských jazykov, doc. 
PhDr. Ladislav Lapšanský, PhD. 
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11. SWOT ANALÝZA VV Č A DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA NA EU 
V BRATISLAVE (STAV K 31.12.2013) 

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 sa je potrebné 
sústrediť v súvislosti s napĺňaním cieľov univerzity a jednotlivých fakúlt v oblasti VVČ a doktorandského 
štúdia. 

SILNÉ STRÁNKY 

• disponibilný vedeckovýskumný potenciál zamestnancov 
• silná základňa mladých vedcov s titulom PhD. 
• zvýšenie počtu externých grantov podporených grantovými agentúrami v SR 
• zapájanie doktorandov do riešenia vedeckovýskumných 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 sa 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 
• nedostatočný počet publikačných výstupov v časopisoch indexovaných v databázach WoS a SCOPUS 

• 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 
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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 a spolupráce s praxou 
• 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 
• zvyšovanie počtu študentov doktorandského štúdia zo zahraničia 

 
OHROZENIA 

• narastanie rozsahu administratívnych úloh, ktoré nesúvisia s pedagogickou a vedeckovýskumnou 
činnosťou 

• nízka prestíž postavenia učiteľa a akademického pracovníka v akademickom prostredí v SR 
• odchod kvalifikovaných pracovníkov na súkromné vysoké školy z finančných dôvodov 

• 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 

 

12. OBSAHOVÉ ZAMERANIE VÝSKUMU NA EU V BRATISLAVE NA RO K 
2014 

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) 
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• Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia a podpora medzinárodného výskumu na NHF 
EU v Bratislave 

Naďalej zvyšovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania na doktorandskom stupni štúdia 
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. 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. Prosperita, blahobyt 
a práca pre Európu – zameranie sa na blahobyt a multikriteriálnu analýzu. EÚ v novej 
komplexnej geografii ekonomických systémov: hodnotenie modelov, nástrojov a politík.  

• 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 

Projektová iniciatíva OF EU v Bratislave v rokoch 2012 a 2013 rešpektovala výskumné priority SR a EÚ 
obsiahnuté predovšetkým v programe HORIZONT 2020. S ohľadom na potrebu aktuálneho napojenia 
fakultného výskumu na stanovené priority, tvoriví pracovníci uplatnili pri podávaní projektov rôznych 
schém témy, ktoré ich plne reflektujú. Obchodno-vedné disciplíny pritom nachádzajú uplatnenie v takmer 
celom spektre programu HORIZONT 2020, keďže komercializácia riešení je jeho dôležitým 
predpokladaným výstupom. Vzhľadom k výskumným profilom katedier OF EU v Bratislave a ich 
kapacitám možno identifikovať prioritnú oblasť výskumu na rok 2014 nasledovne: Optimalizácia 
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obchodno-podnikateľských procesov pre udržateľný rozvoj ekonomických subjektov v SR 
v globálnych konkurenčných podmienkach. 

 

Parciálne sa daná priorita premietne v riešení nasledujúcich hlavných ťažiskových oblastí: 
• Prienik inovácií do podnikateľského prostredia a obchodných procesov podnikov v SR, 
• Vývojové zmeny podnikateľského prostredia v SR a EÚ a ich vplyv na rozvoj malého a stredného 

podnikania, 
• Perspektíva existencie dynamických podnikov služieb v SR, 
• Inovácie a produktivita v službách a ich dopad na ekonomické ukazovatele blahobytu (na 

makroúrovni HDP a pracovné sily, na úrovni tržby firmy), 
• Globalizácia a liberalizácia obchodu so službami, ich prejavy a dôsledky na ekonomiku a 

spoločnosť (outsourcing a offshoring). Priame zahraničné investície a ich prínos, ich smerovanie 
na strediská cestovného ruchu a centrá strategických služieb a ich prínosy na tvorbu pracovných 
miest, 

• Využívanie moderných progresívnych IKT na nové formy ponuky služieb (produktov, procesov, 
obchodovania – manažmentu a marketingu), 

• Teritoriálne štúdie o službách v cestovnom ruchu (regionálne, národné), 
• Spotrebiteľská gramotnosť v prostredí SR a členských krajín EÚ, 
• Dynamické aspekty nákupného správania populácie v SR, 
• Moderné prístupy a metódy v marketingovom manažmente, 
• Oblasť big data managementu, identifikácia a modelovanie náhodných procesov za účelom 

optimalizácie projektového riadenia komplexných makroprocesov, 
• Zmeny v spotrebiteľských trendoch podmienené dosahmi finančno-hospodárskej (spoločenskej) 

krízy, ich odraz v modifikáciách marketingových programov podnikateľských subjektov v snahe 
udržania ich konkurencieschopnosti na medzinárodných trhoch (s aplikáciou na podmienky EÚ s 
akcentom na SR), 

• Riešenie dlhovej krízy v menovej (nie fiškálnej) únii a faktory budúceho prehlbovania krízy v 
Európe a na Slovensku, 

• Význam tretích krajín pre strategické rozvojové zámery EÚ v pokrízovom období (s implikáciami 
pre slovenskú ekonomiku), 

• Nové výzvy v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť 
EÚ v horizonte do roku 2020, 

• Revolučné informačno-komunikačné technológie a ich aplikácia v obchodnej praxi, 
• Stav a perspektíva rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na Slovensku, 
• Ekonomické aspekty integrácie systémov manažérstva v kontexte zvyšovania 

konkurencieschopnosti podnikov v SR. 
 

VVČ na OF EU v Bratislave sa bude v roku 2014 realizovať prostredníctvom riešenia pokračujúcich 
i nových projektov domácich a zahraničných grantových schém. Budú tiež pokračovať prípravné aktivity 
na podávanie nových projektov v rámci domácich grantových schém a pozornosť sa sústredí na 
dosiahnutie úspešnosti v medzinárodných výskumných projektoch. Dôležité je zvýšiť ambíciu tvorivých 
pracovníkov a doktorandov prezentovať výstupy výskumných riešení na medzinárodnej úrovni a 
koordinovať výskumné tímy k publikovaniu svojich výsledkov v zahraničných vedeckých časopisoch 
s vysokým impaktom, resp. v zborníkoch z konferencií registrovaných vo WoS, resp. SCOPUS. Je pritom 
potrebné sústrediť úsilie na publikovanie priebežných i konečných výsledkov výskumných úloh vo 
vedeckých monografiách, karentovaných a impaktovaných časopisoch. 
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12.3. Fakulta hospodárskej informatiky 

V roku 2014 sa VVČ FHI zameria hlavne na: 

• participáciu 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), 

• analýzu hospodárskych cyklov v ekonomikách eurozóny (so zreteľom na špecifiká slovenskej 
ekonomiky) s využitím ekonometrických a optimalizačných metód, 

• riadenie rizík a aktuársku funkciu v životnom poistení, 
• modelovanie alternatívneho transferu rizika v procese poistenia, 
• modelovanie cenovej politiky dodávateľského reťazca v konkurenčnom prostredí, 
• koncepciu verného a pravdivého zobrazenia skutočností v kontexte platnej legislatívy účtovníctva 

z pohľadu audítorskej profesie, 
• e-learning ako formu univerzitného a celoživotného vzdelávania v oblasti účtovníctva. 

12.4. Fakulta podnikového manažmentu 

V roku 2014 sa VVČ FPM zameria hlavne na: 

• riešenie 22 projektov VEGA, z toho 15 projektov pokračujúcich a 7 projektov so začiatkom 
riešenia v roku 2014,  

• riešenie projektov KEGA, 
• prípravu projektov so začiatkom riešenia v roku 2015, 
• podanie projektov APVV, 
• riešenie podaných projektov mladých vedeckých pracovníkov, 
• riešenie projektov domácich a zahraničných, 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, 

• nové trendy v modelovaní podnikových procesov a optimalizácia procesných máp v podnikoch, 
• kľúčové trendy vo finančnom rozhodovaní manažérov v podmienkach nestabilných trhov, 
• moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku, 
• projektový prístup k internacionalizácii malého a stredného podnikania, 
• možnosti aplikácie nástrojov Business Inteligence na rozvoj znalostí v rámci budovania 

projektovo - orientovanej organizácie, 
• využívanie duševného vlastníctva a možnosti jeho transferu prostredníctvom licenčných zmlúv 

v hospodárskej praxi, 
• finančné riadenie nadnárodných spoločností v podmienkach globálnej finančnej krízy, 
• aktuálne výzvy podnikovej ekonomiky zamerané na zvyšovanie výkonnosti a prosperity 

podnikov, 
• teória regulácie monopolov na nadnárodných trhoch dominantných subjektov sieťových odvetví 

v prostredí s vysokým stupňom koncentrácie, 
• skúmanie dopadov aktuálnych javov svetovej ekonomiky na marketingové aktivity firiem. 

12.5. Fakulta medzinárodných vzťahov 

Cieľom fakulty v oblasti vedy a výskumu bude reflektovať a kriticky hodnotiť trendy a najnovšie 
výsledky výskumu v oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov, medzinárodných politických 
vzťahov, medzinárodného práva vrátane ich teórie, ako aj procesy ovplyvňujúce činnosť Európskej únie 
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a postavenie regiónu strednej Európy v Európskej únii a vo svetovej ekonomike a politike. Fakulta sa 
bude zároveň profilovať ako jedno z rešpektovaných centier VVČ v uvedených oblastiach. Vzhľadom na 
charakter výskumu bude fakulta preferovať zapojenie riešiteľských kolektívov do takých úloh a 
projektov, ktoré majú interdisciplinárny a interinštitucionálny charakter. 
 
FMV bude podporovať dialóg medzi odborníkmi z vyššie uvedených oblastí výskumu prostredníctvom 
medzinárodných vedeckých konferencií a seminárov, ktoré pravidelne uskutočňuje. Tvoriví zamestnanci 
fakulty budú mať aj naďalej možnosť prezentovať výsledky svojej vedeckej práce v pravidelne 
vydávaných vedeckých časopisoch fakulty Medzinárodné vzťahy a Almanach, ktorých periodicita sa 
v predchádzajúcom období zvýšila, čo je dôkazom ich stabilného postavenia vo vedeckej komunite na 
území Slovenskej republiky a v zahraničí. 
 
Obsahové zameranie výskumu Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave bude vychádzať 
z Dlhodobého zámeru rozvoja FMV na obdobie rokov 2013 - 2017 s výhľadom do roku 2019, ktorý bol 
schválený vo VR FMV dňa 10. októbra 2013.  

Základnou orientáciou bude zvyšovanie kvality vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti a prezentácie 
výsledkov v karentovaných a indexovaných vedeckých časopisoch, v zahraničných vedeckých časopisoch 
a vytváranie personálnych a organizačných predpokladov na zapojenie sa do výskumných projektov so 
zahraničím a získanie vyššieho objemu finančných prostriedkov. 

Fakulta bude pokračovať v riešení šiestich grantových úloh (3 projekty VEGA, 1 projekt KEGA, projekt 
programu Jean Monnet a Vyšehradský fond) a predpokladá zapojenie sa do ďalších minimálne 8 
výskumných grantov.  

Logickou orientáciou výskumu budú prioritné oblasti výskumu Slovenskej republiky a Európskej únie 
definované v programe Horizont 2020, t.j. v prípade Fakulty medzinárodných vzťahov pôjde o oblasti 
definované v častiach excelentná veda a spoločenské výzvy. 

12.6. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach 

VVČ na PHF EU bude nadväzovať na úlohy deklarované v Dlhodobom zámere rozvoja 
Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach vo funkčnom období 2011 – 2015 
s výhľadom do roku 2019. 

VVČ PHF sa bude prioritne orientovať na zahraničné projekty, ako aj na pravidelné organizovanie 
vedeckých podujatí s medzinárodnou účasťou za účelom prezentácie a komparácie dosahovaných 
výsledkov výskumu. V rámci zefektívnenia publikačnej činnosti sa fakulta zameria na zlepšenie jej 
ukazovateľov v kategórii A. V snahe dosiahnuť kvalitu vzdelávania na 3. stupni štúdia bude fakulta 
naďalej podporovať výskumné mobility doktorandov, moderné metódy vzdelávania, ako aj kvalitu 
a kvantitu ich výstupov. Posilní sa význam priebežného hodnotenia publikačných výstupov všetkých 
pedagogických pracovníkov. Pozornosť sa sústredí na skvalitnenie publikačných výstupov doktorandov 
pod vedením ich školiteľov v prepojení na výstupy súvisiace s riešením realizovaných grantových 
projektov. 

Prioritné oblasti výskumu: 
 

• 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, 
• výskum zameraný na finančnú výkonnosť a analýzu finančnej situácie podnikov v SR a EÚ 

komplexne, vrátane rôznych vplyvných faktorov pôsobiacich aj v období finančnej krízy. 
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12.7. Fakulta aplikovaných jazykov 

VVČ tvorivých pracovníkov Fakulty aplikovaných jazykov sa v roku 2014 zameria na tieto ťažiskové 
oblasti: 
 

• výskum v oblasti interkultúrnej komunikácie so zameraním na vypracovanie teoretických 
základov nových materiálov predkladaných na reakreditáciu študijného programu magisterského 
štúdia, a to aj v oblasti hospodárskej praxe a komunikácie v diplomacii, 

• výskum súčasných tendencií v štúdiu jazyka (napr. sociolingvistika a psycholingvistika), 
literatúry, lingvoreálií, ako aj v oblasti teórie a praxe prekladu so zameraním na vypracovanie 
teoretických základov nových materiálov predkladaných na reakreditáciu študijného programu 
magisterského štúdia, 

• 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 a súlad s novými prioritami Európskej nadácie 
pre vedu (ESF) v strednej a východnej Európe má Fakulta aplikovaných jazykov možnosť zabezpečiť 
v rámci HP Informačná spoločnosť, a to konkrétne v oblasti prvého cieľa − informačná gramotnosť, 
zameraním sa na modernizáciu obsahu vzdelávania s ohľadom na IKT. 
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13. ZÁVER 

VVČ 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 svojej výskumnej činnosti aj do pedagogickej činnosti, osobitne na 2. a 3. stupni 
štúdia. Je preto potrebné neustále zlepšovať výkony akademických pracovníkov vo vede a výskume, ako 
aj presadzovať medzinárodnú akceptáciu 3. stupňa štúdia univerzity. 
 
V roku 2013 sa na univerzite dosiahli vo VVČ určité progresívne výsledky, ale pretrvávajú aj viaceré 
menej priaznivé tendencie. K pozitívnym výsledkom patrila v roku 2013 už tradične efektívnosť 
ukončovania doktorandského štúdia. V roku 2014 je však nevyhnutné sústrediť sa na ďalšie 
presadzovanie kvalitatívnych aspektov 3. stupňa štúdia s osobitným dôrazom na prípravu akreditačných 
spisov študijných programov 3. stupňa založených na ich medzinárodnej porovnateľnosti. Na 
jednotlivých pracoviskách naďalej pretrvávajú rezervy v štruktúre dosiahnutých publikačných výstupov, 
preto je aj v roku 2014 nevyhnutné klásť dôraz na to, aby sa tvoriví pracovníci univerzity zamerali 
prioritne na publikácie, ktoré kľúčovým spôsobom prispievajú k etablovaniu sa univerzity v európskom a 
medzinárodnom výskumnom priestore, ako aj k tvorbe finančných prostriedkov univerzity. Aj v roku 
2013 bol podaný nízky počet projektov zahraničných grantových schém, čo možno čiastočne vysvetliť 
i doznievaním výziev 7. rámcového programu. Predpokladáme, že publikovanie širokého spektra výziev 
v rámci programu Horizont 2020 povedie aj k výraznému rastu počtu podaných zahraničných 
výskumných projektov v roku 2014. 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 2013 v tomto smere výraznejšie rozdiely. Rozdiely pretrvávajú 
aj z hľadiska počtu a kvality výstupov VVČ. 
 
V snahe zlepšiť výsledky v oblasti VVČ a doktorandského štúdia prijali fakulty EU v Bratislave v roku 
2013 konkrétne opatrenia, ktoré majú významne prispieť k odstraňovaniu identifikovaných slabých miest 
a vhodným spôsobom reagovať na externé príležitosti a vnímané ohrozenia v oblasti VVČ 
a doktorandského štúdia. Kladú pritom dôraz na publikovanie výstupov VVČ v publikáciách 
registrovaných v databáze Web of Science a SCOPUS, čo by malo pozitívnym spôsobom ovplyvniť aj 
citovanosť publikácií jednotlivých autorov. Za účelom zlepšiť výsledky akademických pracovníkov vo 
VVČ bola v roku 2013 schválená aktualizácia Konkretizácie pracovných povinností v oblasti publikačnej 
a vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov EU v Bratislave na funkčných miestach: profesor, 
mimoriadny profesor, docent a v pracovnom zaradení odborný asistent, ktorá sa zameriava na posilnenie 
dôrazu na výstupy vo vyšších kategóriách publikačnej činnosti a dôraz na plnenie si povinností v oblasti 
publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti a ich bezprostredné prepojenie na motivačné mechanizmy. 
V oblasti doktorandského štúdia sa fakulty zamerali 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. EU v Bratislave 
vstúpila do prestížneho systému medzinárodnej akreditácie AACSB a v roku 2014 prejde univerzita 
procesom komplexnej akreditácie. Je preto nevyhnutné, aby sa EU v Bratislave a jej jednotlivé fakulty pri 
napĺňaní svojich strategických cieľov dôsledne zameriavali na odstraňovanie slabých miest i v oblasti 
VVČ. Zvýši to predpoklady pre úspech v medzinárodnej evalvácii univerzity a prispeje k naplneniu cieľa 
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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. 


