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VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI 
EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE ZA ROK 2005 

Výročná správa o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len EU) za rok 2005 je vypracovaná 
v zmysle § 20 ods. 1 písm. b) a ods. 2 zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len zákon o VŠ). Správa obsahuje prehľad činností vykonávaných v roku 2005 sú-
visiacich s plnením poslania EU a jej dlhodobého zámeru, výsledky hodnotení úrovne vo vzdelávacej a ve-
deckovýskumnej činnosti, zmeny vnútorných predpisov a zmeny v orgánoch EU, ktoré nastali v roku 2005. 

ÚVOD 
Rok 2005 bol rokom 65. výročia vzniku Vysokej obchodnej školy v Bratislave, predchodkyne Ekonomickej 
univerzity v Bratislave, čo sa odrazilo na všetkých úsekoch činnosti univerzity. Hodnotený rok bol aj rokom 
plnohodnotného pôsobenia Slovenska v spoločnom európskom vzdelávacom a vedeckovýskumnom prie-
store, čo univerzite dalo možnosť zapojiť sa do spolupráce s univerzitami v krajinách Európskej únie. V sú-
vislosti s tým sa vynorila otázka, ako EU prispeje k rozvoju vzdelávania, vedeckovýskumnej práce a spolu-
práce, prehlbovaniu vzájomných vzťahov, ako aj k interkultúrnej spolupráci. Odpoveď na ňu dáva ďalší text. 

Činnosť EU v roku 2005 vychádzala z Dlhodobého zámeru rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave vo 
funkčnom období 2003 – 2007 s výhľadom do roku 2010, zo zákona č. 131/2002 o VŠ, zákona č. 132/2002 
Z. z. o vede a technike a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. V dlhodobom zá-
mere EU boli vytýčené tieto syntetické ciele: 
• Zvýšiť kvalitu a účinnosť výchovno-vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti EU. 
• Posilniť medzinárodné postavenie EU v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie. 
• Dosiahnuť status „výskumná univerzita“ v sústave vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií SR. 

Uvedené ciele boli rozpracované v Pláne práce vedenia EU na rok 2005, v ktorom boli vytýčené nasledujú-
ce priority: 
1. Implementácia hlavných myšlienok Bolonskej deklarácie do vnútroškolských noriem. 
2. Zameranie všetkých aktivít EU na vstup do prestížnych medzinárodných excelentných organizácií 

(CEMS a PIM). 
3. Tvorba a rozvoj študijných programov podľa sústavy študijných odborov vysokoškolského vzdelávania 

Slovenskej republiky pre bakalársky, inžiniersky a doktorandský stupeň vzdelávania tak, aby tvorili vy-
váženú a vnútorne konzistentnú sústavu študijných programov pre všetky tri stupne vysokoškolského 
vzdelávania. 

4. Prehodnotenie kreditového ohodnotenia predmetov v nových študijných programoch a následne jeho 
prepracovanie v zmysle zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a vyhlášky číslo 614/2002 Z. z. 
o kreditovom systéme štúdia (v zmysle ECTS). 

5. Príprava a realizácia podujatí k 65. výročiu založenia EU (otvorenie „galérie“ rektorov, slávnostné zasad-
nutie Vedeckej rady EU, medzinárodná vedecká konferencia, vydanie osobitného čísla spravodajcu Eko-
nóm, vydanie príležitostných medailí, výstavka študijnej literatúry prezentujúcej 65-ročný vývoj EU atď.). 

6. Vytvorenie videokonferenčného pracoviska. 
7. Novelizácia vnútorných predpisov EU v súlade so zákonom číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
8. Dôsledná realizácia opatrení na hospodárne a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov univerzity. 
9. Komplexná personálna a sociálna politika v súlade s rozvojovými programami EU a jej jednotlivých fa-

kúlt v zmysle platných predpisov. 

Uvedené priority za rok 2005 boli determinované snahou o začlenenie EU do siete výskumných univerzít 
v Slovenskej republike i v európskom priestore. To si vyžadovalo predovšetkým presadzovanie kvalitných 
vzdelávacích aktivít premietnutých do novej štruktúry študijných programov, najnovších poznatkov v eko-
nomickej oblasti a kvalitnú vedeckovýskumnú činnosť. 
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ZLOŽENIE ORGÁNOV EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 
VEDENIE EU 
prof. Ing. Vojtech Kollár, CSc. rektor 
prof. Ing. Karol Zalai, CSc. prorektor pre rozvoj 
 štatutárny zástupca rektora 
prof. Ing. Kajetana Hontyová, CSc. prorektorka pre vzdelávanie 
doc. Ing. Marián Goga, CSc. prorektor pre vedu a doktorandské štúdium 
doc. Ing. Gizela Lénártová, CSc. prorektorka pre zahraničné vzťahy 
doc. Ing. Peter Závodný, CSc. prorektor pre informatizáciu a styk s verejnosťou 
Ing. Mária Dziurová kvestorka 

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

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

AKADEMICKÝ SENÁT EU (AS EU) 
prof. Ing. Michal Fendek, PhD. predseda 
Ing. Monika Štefíková tajomníčka 

ZAMESTNANECKÁ ČASŤ AS EU 
prof. Ing. Eva Rievajová, CSc., Ing. Michal Borodovčák, CSc., doc. Ing. Vladimír Mikulec, CSc., doc. JUDr. 
Mikuláš Sabo, CSc., prof. Ing. Peter Baláž, CSc., prof. Ing. Dagmar Lesáková, CSc., prof. RNDr. Ing. Fran-
tišek Peller, CSc., doc. Ing. Eva Sodomová, CSc., prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc., doc. Ing. Eleonóra Fende-
ková, CSc., doc. Ing. Ľudmila Kalafútová, CSc., doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc., Ing. Jozef Gajdoš, Ing. 
Bohuslava Michalčová, PhD., prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc., doc. PhDr. Milan Márton, CSc., PaedDr. Emí-
lia Vokálová, CSc., RNDr. Ladislav Györffy, Mgr. Igor Partl, Ing. Anton Zdarilek. 
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ŠTUDENTSKÁ ČASŤ AS EU 
František Hocman, Martina Kminiaková, Michaela Pažmová, Helena Pikorová, Kristína Mášková, Pavel Ge-
žík, Lenka Mackaničová, Michal Šinský, Marián Sinčák, Zuzana Semanová, Peter Reťkovský, Daniel Kuštek. 

VEDECKÁ RADA EU 
predseda: prof. Ing. Vojtech Kollár, CSc., rektor EU 
tajomníčka: Ing. Andrea Blažová 
členovia: 
doc. Ing. Marián Goga, CSc., prof. Ing. Kajetana Hontyová, CSc., doc. Ing. Gizela Lénártová, CSc., prof. 
Ing. Karol Zalai, CSc., doc. Ing. Peter Závodný, CSc., prof. Ing. Rudolf Sivák, CSc., doc. Ing. Ferdinand 
Daňo, CSc., prof. Ing. Stojan Russev, CSc., doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc., prof. Ing. Ľudmila Lipková, 
CSc., doc. Ing. Štefan Čarnický, PhD., prof. Ing. Milan Buček, DrSc., doc. Ing. Vladimír Gonda, CSc., prof. 
Ing. Ján Lisý, CSc., prof. Ing. Pavol Vincúr, CSc., prof. Ing. Peter Baláž, CSc., doc. Ing. Gabriela Kristová,  
CSc., doc. Ing. Valéria Michalová, CSc., prof. Ing. Michal Fendek, PhD., prof. RNDr. Ing. František Peller, 
CSc., prof. Ing. Božena Soukupová, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc., prof. Ing. Jozef Kráľo-
vič, CSc., Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, CSc., prof. Ing. Jaroslav Filip, CSc., († 03. 11. 2005), prof. JUDr. 
Ľudovít Tóth, CSc., prof. Ing. Ján Korčmároš, CSc., Ing. Juraj Neufeld, CSc., doc. Ing. Jaroslava Durčáko-
vá, CSc., dipl. Ing. Augustín Dubnička, CSc., Ing. Marián Jusko, CSc., prof. Ing. Jiří Kern, CSc., doc. Ing. 
Peter Mihók, CSc., prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, CSc., Ing. Peter Vačko, doc. Ing. Milan Šikula, DrSc., Ing. 
Elena Trenčianska, CSc., doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc., Mag. Regina Ovesny-Straka. 

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

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA EU V BRATISLAVE 
Ekonomická univerzita v Bratislave sa člení na: 

• fakulty, ktoré sa členia na katedry, resp. oddelenia 
• iné pedagogické, výskumné, vývojové, hospodársko-správne a informačné pracoviská, ktoré sa ozna-

čujú termínom celouniverzitné pracoviská 
• rektorát 
• účelové zariadenia 

FAKULTY EU 
• Národohospodárska fakulta EU 

• Obchodná fakulta EU 

• Fakulta hospodárskej informatiky EU 

• Fakulta podnikového manažmentu EU 

• Fakulta medzinárodných vzťahov EU 

• Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach 
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CELOUNIVERZITNÉ PRACOVISKÁ EU 
• Ústav výpočtovej techniky EU 
• Ústav jazykov EU 
• Centrum ďalšieho vzdelávania EU 
• Slovenská ekonomická knižnica EU 
• Vydavateľstvo EKONÓM EU 
• Centrum telesnej výchovy a športu EU 
• Centrum protidrogových a poradenských služieb EU 
• Ústav medzinárodných programov EU 
• Centrum pre riadenie a podporu kvality EU 
• Archív EU 
• Redakcia časopisu Ekonomické rozhľady EU 

REKTORÁT EU 
Rektorát EU má tieto útvary: 

• sekretariát rektora 
• oddelenie pre personálne a sociálne otázky 
• pedagogické oddelenie 
• oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium 
• oddelenie pre zahraničné vzťahy 
• centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou 
• referát kontroly 
• referát civilnej ochrany 
• organizačný referát 
• právny referát 
• sekretariát kvestora 
• oddelenie pre plán a rozpočet 
• oddelenie ekonomiky práce a mzdovej učtárne 
• oddelenie finančnej učtárne 
• oddelenie prevádzky a investícií 
• oddelenie pre verejné obstarávanie 

ÚČELOVÉ ZARIADENIA EU 
• Centrum univerzitných služieb EU: 

– Študentský domov a jedáleň Horský park 
– Študentské domovy a jedáleň v Petržalke 
– Študentský domov Ekonóm, Prístavná 1 
– Ubytovacie zariadenie Vlčie hrdlo 
– Ubytovacie zariadenie Pokrok – Horný Smokovec 
– Stravovacie a ubytovacie zariadenie Konventná 1 
– ŠD Bellova 1, Košice – patrí pod PHF Košice 

• Účelové zariadenie – Vila Horský park 
• Folklórny súbor Ekonóm 

UNIVERZITNÉ INŠTITUCIONALIZOVANÉ AKTIVITY 
• Vysokoškolský klub Ekonóm 
• TJ Slávia Ekonóm 
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1. PREZENTÁCIA CELOUNIVERZITNÝCH VÝSLEDKOV 

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE 
Od akademického roku 2005/06 sa uskutočnili v systéme štúdia na fakultách Ekonomickej univerzity 
v Bratislave zásadné zmeny, ktoré vyplynuli zo zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ. Podľa § 109 uvedeného zá-
kona fakulty Ekonomickej univerzity prijímali študentov len na štúdium novoakreditovaných študijných prog-
ramov. Prvý stupeň štúdia – bakalársky stupeň štúdia (štandardná dĺžka štúdia 3 roky), druhý – inžiniersky 
stupeň štúdia (štandardná dĺžka štúdia je 2 roky). 

Všetci študenti prvého ročníka začali študovať na prvom stupni štúdia ako bakalári. Štúdium na EU je orga-
nizované na základe kreditového systému v súlade s vyhláškou o kreditovom systéme štúdia. Podľa tohto 
systému sa rozšírila klasifikačná stupnica hodnotenia študijných výsledkov podľa ECTS (hodnotiaca stupni-
ca: A – výborne = 1, B – veľmi dobre = 1,5, C – dobre = 2, D – uspokojivo = 2,5, E – dostatočne = 3, FX – 
nedostatočne = 4). Bodové hodnotenie bolo zapracované do Študijného poriadku EU v Bratislave. 

V druhom, treťom, štvrtom a piatom ročníku študujú študenti podľa študijných odborov – päťročné inžinier-
ske štúdium, pri hodnotení študijných výsledkov sa používa aj pôvodná klasifikačná stupnica (1 – výborne, 
2 – veľmi dobre, 3 – dobre, 4 – nevyhovel). 

Výchovno-vzdelávacia činnosť ako jedna z hlavných činností fakúlt Ekonomickej univerzity sa zameriava na 
tvorbu, rozvoj a sprostredkovanie poznatkov vo vybraných a perspektívnych študijných odboroch a študij-
ných programoch, na modernizáciu vzdelávania, s cieľom zlepšiť kvalitu a efektívnosť pedagogického pro-
cesu prostredníctvom poznatkov vedeckého výskumu a prepojenia na hospodársku a spoločenskú prax. 
Tomu je podriadená obsahová náplň a personálne zabezpečenie predmetov. Personálne sú študijné prog-
ramy na jednotlivých stupňoch zabezpečené profesormi a docentmi, čo je v súlade s kritériami Akreditačnej 
komisie, poradného orgánu vlády SR. Na Ekonomickej univerzite je spolu akreditovaných 69 študijných 
programov. V akademickom roku 2005/06 sa otvárali tieto akreditované študijné programy podľa jednotli-
vých fakúlt: 

PREHĽAD OTVÁRANÝCH AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV 1. STUPŇA ŠTÚDIA (BC.) NA EKONOMICKEJ 
UNIVERZITE V BRATISLAVE NA AKADEMICKÝ ROK 2005/2006 TAB. 1.1 

fakulta študijný program miesto 
Národné hospodárstvo Bratislava 
Ľudské zdroje v soc. ekonomickom rozvoji Bratislava 
Financie, bankovníctvo a investovanie Bratislava 
Poisťovníctvo Bratislava 
Verejná správa a regionálny rozvoj Bratislava 

NHF 

Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov Bratislava 
Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu Bratislava 
Zahraničnoobchodné podnikanie Bratislava 
Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu Nové Zámky 
Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu Púchov 

OF 

Zahraničnoobchodné podnikanie Topoľčany 
Hospodárska informatika Bratislava 
Manažérske rozhodovanie a informačné technológie Bratislava 
Účtovníctvo Bratislava 

Bratislava 
FHI 

Účtovníctvo a hospodárska informatika 
Levice, Púchov, Senica, Žarnovica 

Ekonomika a manažment podniku  Bratislava FPM 
Finančný manažment Bratislava 

FMV Medzinárodné ekonomické vzťahy Bratislava 
Ekonomika a manažment podniku Košice 
Ekonomika a manažment podniku Michalovce PHF 
Obchodné podnikanie Košice 
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Na prvom stupni štúdia sa otvorilo 21 akreditovaných študijných programov. 

Bakalárske štúdium na Ekonomickej univerzite je okrem Bratislavy organizované na ďalších pedagogických 
pracoviskách, a to: v Nových Zámkoch dennou formou (OF) a externou formou v Púchove, Topoľčanoch 
(OF), v Púchove, Žarnovici, v Leviciach a Senici (FHI), v Michalovciach (PHF v Košiciach). 

PREHĽAD OTVÁRANÝCH AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV 2. STUPŇA ŠTÚDIA (ING.) NA EKONOMICKEJ 
UNIVERZITE V BRATISLAVE NA AKADEMICKÝ ROK 2005/2006 TAB. 1.2 

fakulta študijný program miesto 
ÚMP – EU Medzinárodný finančný manažment Bratislava; Halle 

Hospodárska politika Bratislava 
Bankovníctvo  Bratislava 
Financie Bratislava 
Daňovníctvo a daňové poradenstvo Bratislava 
Poisťovníctvo Bratislava 
Verejná správa a regionálny rozvoj Bratislava 

NHF 

Sociálny rozvoj a sociálna politika Bratislava 
Marketingový manažment Bratislava OF 
Medzinárodný obchod Bratislava 
Hospodárska informatika Bratislava 
Operačný výskum a ekonometria Bratislava 
Aktuárstvo Bratislava 
Účtovníctvo a audítorstvo Bratislava 

FHI 

Účtovníctvo a finančné riadenie Bratislava 
Všeobecný manažment Bratislava FPM 
Podnikové financie Bratislava 
Európske štúdie Bratislava FMV 
Hospodárska diplomacia Bratislava 

PHF Finančné riadenie podniku Košice 

Na druhom stupni štúdia sa otvorilo 18 akreditovaných študijných programov. 

V ponuke akreditovaných študijných programov je aj celouniverzitný medzinárodný bilaterálny študijný 
program Medzinárodný finančný manažment, kde je úzke prepojenie študijných programov Univerzity Mar-
tina Luthera v Halle-Wittenbergu a Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré umožňuje vydávať absolven-
tom štúdia diplom EU v Bratislave a Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenbergu. 

Študenti tohto študijného programu študujú jeden ročník na EU v Bratislave a potom pokračujú v štúdiu na 
Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittenbergu, kde okrem vykonania predpísaných skúšok sa pripravujú 
na štátne skúšky a vypracúvajú diplomové práce. 

Promócia prvých 17 absolventov tohto študijného programu sa uskutočnila 17. 02. 2005 v Bratislave, pri-
čom študenti získali diplom EU v Bratislave s titulom „inžinier“ a diplom Univerzity Martina Luthera v Halle-
Wittenbergu s titulom „Master of Science“. 

ŠTÚDIUM V CUDZÍCH JAZYKOCH 
Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa uskutočňuje výučba 46 predmetov v cudzích jazykoch. Vybrané 
predmety môžu absolvovať študenti EU v nemeckom jazyku v rámci čiastočne nemeckofónneho štúdia 
a vo francúzskom jazyku v rámci čiastočne frankofónneho štúdia. Niektoré z týchto predmetov ponúka   
Ekonomická univerzita zahraničným študentom, ktorí prichádzajú na študijný pobyt v rámci rôznych medzi-
národných programov (27 predmetov v anglickom jazyku, 14 predmetov vo francúzskom jazyku a 5 pred-
metov v nemeckom jazyku). 

PRIJÍMACIE KONANIE 
Z 10 612 pozvaných uchádzačov sa na prijímacích skúškach v riadnom termíne zúčastnilo 8 952 uchádza-
čov (84,35 %), vyhovelo na prijímacích skúškach 3 592 uchádzačov (40,12 %). 
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Úspešnosť uchádzačov (v percentách) jednotlivých fakúlt podľa predmetov: 
  Matematika   Cudzí jazyk  Základy ekonómie a ekonomiky 
1. FMV 78,52 1. FMV 95,84 1. FMV 83,37 
2. FPM 54,21 2. OF 71,29 2. PHF 67,51 
3. NHF 58,06 3. FPM 69,16 3. NHF 73,16 
4. OF 54,93 4. NHF 69,31 4. FPM 70,47 
5. FHI 45,26 5. FHI 61,83 5. OF 66,75 
6. PHF 53,20 6. PHF 58,89 6. FHI 65,05 

Na FMV EU druhý cudzí jazyk úspešne absolvovalo 89,15 % uchádzačov. 
Fakulty denne informovali Pedagogické oddelenie EU o počte pozvaných, zúčastnených a o úspešnosti na 
prijímacej skúške z jednotlivých predmetov. 
V roku 2005 sme uchádzačom poskytli možnosť uchádzať sa o štúdium na viacerých fakultách Ekonomic-
kej univerzity. 
STAV ZAPÍSANÝCH ŠTUDENTOV NA FAKULTÁCH EU K 31. 10. 2005 TAB. 1.3 

zapísaní 1. ročník fakulta druh a forma štúdia spolu ženy spolu noví 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Bc. DŠ – 3-ročné 440 250 440 425 0 0 0 0
Bc. EŠ – 3-ročné 295 187 174 153 76 45 0 0
Ing. DŠ – 5-ročné 1544 885 0 0 506 318 336 384
Ing. EŠ – 5-ročné 554 369 0 0 104 134 130 186
Ing. DŠ – 2-ročné 0 0 0 0 0 0 0 0
Ing. EŠ – 2-ročné 39 30 0 0 0 0 39 0

NHF 

zahraniční 6 4 2 1 1 1 2 0
spolu 2878 1725 616 579 687 498 507 570

Bc. DŠ – 3-ročné 612 396 527 518 43 42 0 0
Bc. EŠ – 3-ročné 311 218 150 137 58 103 0 0
Ing. DŠ – 5-ročné 1389 1000 0 0 437 312 349 291
Ing. EŠ – 5-ročné 506 371 0 0 86 89 104 227
Ing. DŠ – 2-ročné 23 14 23 23 0 0 0 0
Ing. EŠ – 2-ročné 89 60 89 89 0 0 0 0

OF 

zahraniční 16 6 2 2 2 3 1 8
spolu 2946 2065 791 769 626 549 454 526

Bc. DŠ – 3-ročné 737 354 370 370 367 0 0 0
Bc. EŠ – 3-ročné 542 352 242 238 186 114 0 0
Ing. DŠ – 5-ročné 841 342 0 0 0 250 291 300
Ing. EŠ – 5-ročné 461 285 0 0 0 86 188 187
Ing. DŠ – 2-ročné 0 0 0 0 0 0 0 0
Ing. EŠ – 2-ročné 0 0 0 0 0 0 0 0

FHI 

zahraniční 12 3 4 4 5 1 0 2
spolu 2593 1336 616 612 558 451 479 489

Bc. DŠ – 3-ročné 499 274 499 447 0 0 0 0
Bc. EŠ – 3-ročné 269 166 137 91 66 66 0 0
Ing. DŠ – 5-ročné 1192 672 0 0 316 268 311 297
Ing. EŠ – 5-ročné 379 243 0 0 58 69 104 148
Ing. DŠ – 2-ročné 0 0 0 0 0 0 0 0
Ing. EŠ – 2-ročné 46 34 0 0 0 0 46 0

FPM 

zahraniční 10 3 4 4 2 1 0 3
spolu 2395 1392 640 542 442 404 461 448

Bc. DŠ – 3-ročné 140 102 140 130 0 0 0 0
Bc. EŠ – 3-ročné 0 0 0 0 0 0 0 0
Ing. DŠ – 5-ročné 356 247 0 0 97 115 91 53
Ing. EŠ – 5-ročné 0 0 0 0 0 0 0 0
Ing. DŠ – 2-ročné 0 0 0 0 0 0 0 0
Ing. EŠ – 2-ročné 0 0 0 0 0 0 0 0

FMV 

zahraniční 23 12 7 6 2 6 4 4
spolu 519 361 147 136 99 121 95 57

Bc. DŠ – 3-ročné 268 169 268 263 0 0 0 0
Bc. EŠ – 3-ročné 268 199 134 130 81 53 0 0
Ing. DŠ – 5-ročné 712 420 0 0 182 160 158 212
Ing. EŠ – 5-ročné 147 100 0 0 31 34 22 60
Ing. DŠ – 2-ročné 0 0 0 0 0 0 0 0
Ing. EŠ – 2-ročné 0 0 0 0 0 0 0 0

PHF 

zahraniční 0 0 0 0 0 0 0 0
spolu 1395 888 402 393 294 247 180 272

Ing. DŠ – 5-ročné 42 14 0 0 0 0 18 24
Ing. DŠ – 2-ročné 1 0 0 0 0 0 1 0ÚMP 
zahraniční 0 0 0 0 0 0 0 0

spolu 43 14 0 0 0 0 19 24
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STAV ZAPÍSANÝCH ŠTUDENTOV NA EKONOMICKEJ UNIVERZITE K 31. 10. 2005 TAB. 1.4 
zapísaní 1. ročník  druh a forma štúdia 

spolu ženy spolu noví 
2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Bc. DŠ – 3-ročné 2696 1545 2244 2153 410 42 0 0 
Bc. EŠ – 3-ročné 1685 1122 837 749 467 381 0 0 
Ing. DŠ – 5-ročné 6076 3580 0 0 1538 1423 1554 1561 
Ing. EŠ – 5-ročné 2047 1368 0 0 279 412 548 808 
Ing. DŠ – 2-ročné 24 14 23 23 0 0 1 0 
Ing. EŠ – 2-ročné 174 124 89 89 0 0 85 0 

EU spolu 

zahraniční 67 28 19 17 12 12 7 17 
spolu 12769 7781 3212 3031 2706 2270 2195 2386 

Oproti roku 2004 sa počet študentov na fakultách EU v Bratislave znížil o 436. 

Celkový počet študentov denného štúdia v akademickom roku 2004/05 bol 8 774, externého štúdia 4 431. 
Do prvého ročníka sa zapísalo 3 591 študentov. 

V akademickom roku 2005/06 bol celkový počet študentov denného štúdia 8 863, externého štúdia 3 906. 
Do prvého ročníka sa zapísalo 3 212 študentov. 

V porovnaní to znamená, že oproti akademickému roku 2004/05 je o 89 študentov viac na dennom štúdiu 
a o 525 študentov menej na externom štúdiu. Podľa dlhodobých zámerov sa znížil počet externých študentov. 

V akademickom roku 2005/06 študujú študenti v prvom ročníku prvého stupňa štúdia podľa novoakredito-
vaných študijných programov, v druhom a treťom ročníku podľa študijných odborov (inžinierske a bakalár-
ske štúdium). V druhom stupni študujú študenti podľa študijných odborov a podľa študijných programov (4. 
a 5. ročník). Posledné súvislé päťročné štúdium (inžinierske štúdium podľa študijných odborov) sa končí 
v akademickom roku 2008/09. 

PREHĽAD ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA DENNOM A EXTERNOM ŠTÚDIU TAB. 1.5 

akademický rok 2005/2006 denné štúdium bakalárske štúdium externé štúdium všetci 
ročník 1. 

rok začatia štúdia 2005/06 
rok ukončenia štúdia 2009/10 

študijné programy študijné programy študijné programy študijné programy

typ štúdia bakalárske bakalárske bakalárske bakalárske 

ročník 2. 
rok začatia štúdia 2004/05 
rok ukončenia štúdia 2008/09 

študijné odbory študijné odbory študijné odbory študijné odbory 

typ štúdia inžinierske bakalárske inžinierske inžinierske 
bakalárske 

ročník 3. 
rok začatia štúdia 2003/04 
rok ukončenia štúdia 2007/08 

študijné odbory študijné odbory študijné odbory študijné odbory 

typ štúdia inžinierske bakalárske inžinierske inžinierske 
bakalárske 

 

študijné odbory X študijné odbory študijné odbory 
ročník 4. 

rok začatia štúdia 2002/03 
rok ukončenia štúdia 2006/07 

študijné programy X študijné programy študijné programy

typ štúdia inžinierske 
inžinierske X inžinierske 

inžinierske 
inžinierske 
inžinierske 

ročník 5. 
rok začatia štúdia 2001/02 
rok ukončenia štúdia 2005/06 

študijné odbory X študijné odbory študijné odbory 

typ štúdia inžinierske X inžinierske inžinierske 
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OCEŇOVANIE TALENTOVANÝCH ŠTUDENTOV 
V roku 2005 fakulty EU v Bratislave oceňovali študentov za vynikajúce študijné výsledky, ako aj najlepšie 
diplomové práce z oblasti bankovníctva, financií, obchodných a marketingových činností, z oblasti manaž-
mentu, bankovníctva a procesov súvisiacich s členstvom SR v Európskej únii. 

NHF 
– 36 študentov denného štúdia získalo diplom s vyznamenaním a Cenu Nadácie Národohospodár za vy-

nikajúce študijné výsledky, 
– 16 absolventov získalo Cenu Nadácie Národohospodár za mimoriadne tvorivý prístup pri vypracovaní 

diplomovej práce. 

OF 
– Cena dekana Obchodnej fakulty EU za mimoriadne študijné výsledky a tvorivý prístup pri vypracovaní 

diplomovej práce – 11 študentov, 
– Cena Nadácie MERKUR za vynikajúce študijné výsledky – 11 študentov, 
– Cena „Grand prix Ľudovej banky“ za vynikajúce študijné výsledky – 1 študentka, 
– Vontobelova cena za najlepšiu diplomovú prácu z oblasti medzinárodných finančných a peňažných 

vzťahov, bankovníctva a procesov súvisiacich s členstvom SR v Európskej úrovni – 3 študenti, 
– Cena predsedu COOP Jednota Slovensko za najlepšiu diplomovú prácu v oblasti obchodných a ostat-

ných marketingových činností siete COOP Jednota Slovensko a ďalších obchodných sietí pôsobiacich 
na Slovensku – 1 študent. 

FHI 
– Zlatý fond diplomových prác – 21 študentov, 
– za vynikajúce študijné výsledky – 4 študenti, 
– Cena Tatra banky – 1 študent, 
– iné ocenenia: Ocenenie podpredsedu vlády P. Csákyho za kvalitnú diplomovú prácu – 1 študentka. 

FPM 
– Cena dekana – 5 študentov, 
– Cena za najlepšiu diplomovú prácu (ocenenie Slovnaft, a. s.) – 1 študent, 
– Cena Družstevní Asociace ČR z oblasti družstevníctva na území SR a ČR za diplomovú prácu – 1 študent, 
– Cena SPP, a. s., – súťaž na tému Nákladový controlling v podmienkach Európskej únie – 3 študenti, 
– Medzinárodná súťaž Global Management Challenge – Euromanager, umiestnenie v rámci SR – na 1. 

mieste a vo svetovom finále – umiestnenie do 6. miesta. 

CELOUNIVERZITNÉ OCENENIA 
Cena rektora EU bola udelená 1 študentovi NHF, 1 študentovi OF, 5 študentom FPM a 5 študentom FMV. 

Cenou Penta Group, a. s., za vynikajúce študijné výsledky boli ocenení študenti NHF – 1, OF – 4, FPM –1. 

Cena prof. Imricha Karvaša za najlepšiu diplomovú prácu bola v roku 2005 udelená študentke FHI a za naj-
lepšiu doktorandskú dizertačnú prácu doktorandovi z FMV. 

MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIÁ 
Podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 453/2005 o rozsahu a ďalších podrobnostiach 
o priznávaní motivačného štipendia (ďalej len „vyhláška“) Ekonomická univerzita v Bratislave vypracovala 
a ustanovila Pravidlá na priznanie motivačného štipendia študentom Ekonomickej univerzity, ktoré boli 
schválené AS EU v Bratislave dňa 29. 11. 2005. 

V roku 2005 fakulty EU v Bratislave vyplatili 886 študentom prospechové štipendiá v sume 6 630 000,- Sk 
a 40 študentom boli vyplatené mimoriadne štipendiá v sume 48 000,- Sk. 

Výchovno-vzdelávací proces pre 12 769 študentov zabezpečovalo 625 učiteľov. Na jedného učiteľa pripad-
lo viac ako 20 študentov, čo predstavuje veľmi vysoký počet študentov na jedného učiteľa v porovnaní 
s inými univerzitami. 
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STAV UČITEĽOV NA EKONOMICKEJ UNIVERZITE V BRATISLAVE 
STAV UČITEĽOV NA EU V BRATISLAVE K 31. 12. 2005 TAB. 1.6 

fakulta, pracovisko profesor docent odborný asistent asistent lektor spolu 
NHF 20 40 71 5 0 136 
OF 13 27 57 2 0 99 
FHI 14 19 64 13 1 111 
FPM 10 32 61 11 0 114 
FMV 4 4 19 0 0 27 
PHF 5 14 35 3 0 57 

spolu za fakulty 66 136 307 34 1 544 
ostatné rektorátne pracoviská 0 6 71 2 2 81 

spolu za celú EU 66 142 378 36 3 625 

Záujem o ekonomické štúdium, ktoré poskytujú fakulty EU, pretrváva, a to aj napriek ponuke vzdelávania 
ďalších novovznikajúcich ekonomických fakúlt nielen na Slovensku, ale aj v Česku, čím sa vytvára silnejšie 
konkurenčné prostredie. Toto kladie nároky na ponuku atraktívnych študijných programov, ktoré zabezpe-
čia adaptabilitu absolventov v spoločenskej praxi. S týmto súvisí kvalita poskytovaného vzdelávania a zís-
kavanie študentov, aby si zvolili ekonomické štúdium práve na našej univerzite. 

O kvalite poskytovaného vzdelávania svedčí záujem domácich a zahraničných firiem a inštitúcií o zamest-
návanie  našich absolventov. Pozitívne ohlasy sú aj zo zahraničných univerzít, kde pokračujú naši absol-
venti v štúdiu. 

POČET ABSOLVENTOV BAKALÁRSKEHO A INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA TAB. 1.7 

fakulta NHF OF FPM FHI FMV PHF MFM* spolu 
Ing. DŠ 363 322 345 311 55 190 19 1605 
Ing. EŠ 235 132 134 157 0 59 0 717 
Bc. DŠ 0 55 0 0 0 0 0 55 

akademický rok 
2004/2005 

Bc. EŠ 50 67 47 108 0 8 0 280 
spolu 648 576 526 576 55 257 19 2657 

*Medzinárodný finančný manažment 

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM NA EU 

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
V roku 2005 sa vedeckovýskumná činnosť realizovala v rámci schválených Hlavných smerov a úloh rozvoja 
vedy a výskumu na EU v Bratislave v období rokov 2004 – 2007 s výhľadom do roku 2010. Pre oblasť ve-
deckovýskumnej činnosti boli stanovené tieto ciele: 

– všestranné zvýšenie kvality a účinnosti výchovno-vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti na EU, 

– dosiahnutie statusu „výskumná univerzita“ v sústave vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií v SR. 

Na dosiahnutie statusu „výskumná univerzita“ je podľa Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 
nevyhnutné, aby univerzita mala akreditované študijné programy tretieho stupňa, učitelia musia publikovať 
výsledky výskumnej práce na národnej a medzinárodnej úrovni a univerzita musí preukázať grantovú 
úspešnosť v získavaní finančnej podpory na vedeckovýskumnú činnosť zo zahraničných a z domácich 
zdrojov. 

Uvedené ciele sa premietli do orientácie a smerovania výskumných projektov na fakultách a celouniverzit-
ných pracoviskách Ekonomickej univerzity v Bratislave. 
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Štruktúru výskumných projektov, riešených na Ekonomickej univerzite v Bratislave tvorili v roku 2005 tieto 
projekty: 
a) zahraničné granty a projekty medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce, ktoré sú zdrojom financo-

vania EU v Bratislave, 
b) štátne objednávky a projekty hospodárskej praxe, 
c) projekty štátneho programu výskumu a vývoja (ŠPVaV), 
d) VEGA, 
e) KEGA, 
f) inštitucionálne (interné granty EU), 
g) iné medzinárodné vedecké a výskumné projekty, ktoré nie sú zdrojom financovania EU, 
h) projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a interných doktorandov do 35 rokov na EU. 

Medzinárodné vedeckovýskumné projekty sú špecifikované v dvoch skupinách: 
a) zahraničné granty, ktoré sú zdrojom financovania EU. 

Ide o tieto granty: Phare, Copernicus, COST, INCO, EUREKA, ESPIRIT, NATO, UNESCO, CERN, IAEA, 
ESF, TEMPUS a iné. Samostatnú skupinu tvoria projekty 6. a 7. rámcového programu Európskej únie; 

b) zahraničné granty a medzinárodné vedeckovýskumné projekty, ktoré nie sú zdrojom financovania EU. 
 Ide o projekty MVTS, projekty bilaterálnej spolupráce (SR – ČR) a iné. 

Na podporu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a interných doktorandov pri plnení úloh rozvoja ve-
deckej, výskumnej a pedagogickej činnosti schválila v roku 2003 Vedecká rada EU Zásady prideľovania 
grantov EU v Bratislave mladým učiteľom, vedeckým pracovníkom a interným doktorandom. Granty 
prideľuje rektor univerzity na základe návrhu Internej grantovej komisie z fondu, vytvoreného vyčlenením 
finančných prostriedkov z podprogramu 077 02 Vysokoškolská veda a technika prvok 077 02 01 Prevádzka 
a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj. 

Možno konštatovať, že tento zámer mal medzi mladými pracovníkmi veľmi dobrý ohlas. V minulom roku 
prejavilo záujem o grant EU v kategórii A – 19 tímov a v kategórii B – 11 tímov mladých vedeckých pracov-
níkov do 35 rokov a interných doktorandov. Na bežné výdavky bolo rozdelených spolu 476 000,- Sk a na 
kapitálové výdavky 597 000,- Sk. 

Na podporu v poradenskej, konzultačnej a informačnej oblasti bol vytvorený Ústav medzinárodných progra-
mov (ÚMP) a Kancelária 6. RP, ktorých úlohou je pomáhať pri vyhľadávaní grantových príležitostí v dvoj-
strannej i viacstrannej spolupráci s partnerskými VŠ a inštitúciami doma i v zahraničí a napomáhať pri podá-
vaní projektov v 6. a 7. rámcovom programe EÚ a európskych fondoch. V uplynulom roku sa v Kancelárii 6. 
RP realizovala poradenská, konzultačná a informačná činnosť, ktorá spočívala v spolupráci pri organizovaní 
informačných seminárov na EU k 6. RP (uskutočnili sa tri semináre), v konzultáciách pre podávateľov projek-
tov, v poradenstve pri manažmente projektov a pod. V rámci činnosti tohto koordinačného pracoviska sa rea-
lizovali prvé kroky na prípravu integrovaných medzinárodných vedeckých projektov s Ing. Lysákom, DrSc. 
(FMV), doc. PhDr. Škvrndom, CSc. (FMV), PhDr. Okruhlicom, PhD. (FPM) a Ing. Marsinom, PhD. (FPM). 

Ekonomická univerzita sa zamerala na vytvorenie Centra excelentnosti na EU v Bratislave v oblasti eko-
nomických vied v spolupráci so Žilinskou univerzitou. V roku 2005 sa uskutočnilo niekoľko rokovaní so Slo-
venským živnostenským zväzom a SARC o príprave projektu Živnostenský portál. Najschodnejšie riešenie 
sa ukazuje cez projekty CRAFT a ETI. 

Rezervy vidíme v riešení zahraničných grantov, ktoré sú zdrojom financovania EU a v zapájaní sa do 6. 
rámcového programu EU a európskych fondov. V roku 2005 sa v tejto oblasti začali prípravné práce, nad-
väzujúce na medzinárodné kontakty najmä na Národohospodárskej fakulte EU, Fakulte medzinárodných 
vzťahov EU a Fakulte podnikového manažmentu EU: 

– Katedra ekonomickej teórie NHF (prof. Lisý a doc. Čaplanová) v rámci 6. RP vypracovala integrovaný 
projekt Innovation and Employment in the New Europe, ktorý zaregistrovala Ekonomická komisia EÚ 
v Bruseli, ale nedosiahol minimálnych 24 z 30 bodov na jeho financovanie. 

– Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF (prof. Buček) v rámci 6. RP podala v decembri 2003 do 
Bruselu integrovaný projekt Regional trajectories to the knowlege economy: a dynamic model EURODITE. 
Koordinátorom projektu je University of Birmingham UK, Centre for Urban and regional Studies. Tento integ-
rovaný projekt bol v roku 2004 schválený na financovanie, so začiatkom realizácie v roku 2005. 

– Na Katedre ekonomickej teórie NHF, garanti povinných študijných modulov, v rámci riešenia projektu 
ESF Rozvoj celoživotného vzdelávania ekonomických žurnalistov v Bratislavskom regióne, vypracovali 
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projekty povinných študijných modulov, sylaby prednášok a seminárov, zoznamy základnej a odporú-
čanej literatúry na prednášky a semináre a rozšírili sylaby o prípadové štúdie. V septembri 2005 sa ko-
nala prvá časť školenia lektorov ďalšieho vzdelávania, ktorí budú pôsobiť v rámci pripravovaného no-
vého študijného programu Ekonómia pre žurnalistov. 

– Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF riešila projekt ESF Podpora implementácie učiacej sa organi-
zácie v regióne Bratislavského samosprávneho kraja. Jeho hlavným cieľom je vyvolanie zmeny v mys-
lení a správaní zamestnancov, ako i zmenu v samotnej organizácii za účelom dosiahnutia statusu učia-
cej sa organizácie. Implementáciou hlavných charakteristík učiacej sa organizácie do pracovného pros-
tredia organizácie alebo inštitúcie je dosiahnutie jej vyššej efektívnosti a rýchlejšie dosahovanie cieľov, 
stratégií a vízií ako aj zvýšenú kvalitu pracovného života všetkých zúčastnených. 

– Hlavným zameraním projektu ESF Vzdelávanie zamestnancov EU, riešeného na Obchodnej fakulte, je 
podpora ďalšieho vzdelávania a školenia zamestnancov štátnej a verejnej správy a zvýšenie účasti EU na 
príprave odborných školiacich programov za účelom zvýšenia flexibility pracovnej sily, ako aj získanie zá-
kladnej informačnej gramotnosti a po následnom otestovaní aj získanie medzinárodného certifikátu ECDL. 

– Na Obchodnej fakulte sa rieši aj ďalší projekt spolufinancovaný ESF – Jednotka ekonomického rozvoja. 
Zameraním projektu je špecializované pracovisko EDU, ktoré bude na OF EU vykonávať systémovú 
výskumnú a vývojovú činnosť, zameranú na základný a aplikačný výskum v oblasti rozvoja trhu a trho-
vej ekonomiky. Ťažiskové riešenia budú vyplývať z priameho dopytu komerčnej a verejnej sféry. 

– Fakulta podnikového manažmentu EU (PhDr. Okruhlica) pripravila projekt v rámci 7. Priority, 5.2.1 Pri-
vatizácia a verejná politika v rôznych súvislostiach, ktorý sa uchádza o financovanie v 6. RP. 

– Fakulta podnikového manažmentu EU (doc. Majtán a Ing. Marsina) sa v roku 2004 uchádzala o vstup 
do novovyhlásenej akcie programu COST Human and Organizational Factors in Industrial Planning and 
Scheduling – HOPS COST A 29, pričom menovaní boli v roku 2005 prizvaní do riadiaceho výboru ako 
reprezentanti SR pre A 29. 

– Fakulta podnikového manažmentu sa zapojila aj do riešenia projektu ESF Internacionalizácia vzdeláva-
nia ekonómov a manažérov – koordinátorkou je doc. Ing. Gizela Lenártová. 

– Na Národohospodárskej fakulte EU (prof. Buček) bol schválený Európskou komisiou výskumný projekt 
Priority European programme in Advanced Regional Economics – subprogram Marie Curie, na ktorom 
sa univerzita zúčastňuje ako člen konzorcia a subkontraktor spolu s inými medzinárodnými univerzitami 
a inštitúciami. 

– Fakulta medzinárodných vzťahov EU (Ing. Tomková a JUDr. Rusiňák, podali dva projekty The EU Single 
Market a  The EU Constitutional Law v rámci grantov Jean Monnet Action Module, ktoré neboli schválené. 

– Ústav medzinárodných programov podal v rámci ESF celouniverzitný projekt Vytvorenie integrovaného 
systému zabezpečenia a zdokonaľovania kvality na EU – JPD BA 3, priorita č. 2, ktorý bol schválený. 

– Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach (Ing. Mendelová) podala projekt Zvyšovanie eko-
nomicko-manažérskych znalostí pracovnej sily III. sektora regiónu Sečovce v rámci ESF SOP ĽZ, priori-
ta č. 3, ktorý nebol schválený. 

– V procese schvaľovania sú projekty z ESF JPD BA 3, priorita č. 2 MAAG – Zvyšovanie adaptability žia-
kov SŠ pri vstupe na trh práce (prof. Majtánová) a ESF SOP ĽZ, priorita č. 3 Implementácia požiada-
viek trhu práce do ekonomického vzdelávania (so zameraním na OA v SR) (prof. Šlosár). 

– Vedúcim projektu ESF riešeného Centrom ďalšieho vzdelávania EU (CĎV EU) pod názvom Progresív-
ne formy dištančného vzdelávania v oblasti ekonómie pre neekonómov s využitím e-learningu je prof. 
Ing. Ján. Porvazník, CSc. Cieľom projektu je prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie e-learningovou 
formou štúdia v oblasti marketingu, ekonomiky a manažmentu u osôb pôsobiacich, resp. vstupujúcich 
na trh práce prispievať k zvýšeniu výkonnosti a tým aj konkurencieschopnosti podnikov, v ktorých pô-
sobia, resp. by pôsobiť mohli. 

– Globálnym cieľom riešenia projektu ESF Manažérske kompetencie v podmienkach Európskej únie rieše-
ného na CĎV EU je zvyšovanie konkurencieschopnosti bratislavského regiónu prostredníctvom rozvoja 
ľudských zdrojov. Prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie ľudských zdrojov v oblasti marketingu, ekono-
miky, manažmentu a tým aj konkurencie schopnosti podnikov, v ktorých pôsobia, resp. by pôsobiť mohli. 

– Zvýšenie kvalifikácie ľudí vstupujúcich na trh práce (absolventov stredných a vysokých škôl), poskytnu-
tie uceleného systému poznatkov o základných aspektoch správneho fungovania vnútorného trhu Eu-
rópskej únie doplneného spoločnými politikami – je cieľom projektu ESF, riešeného na CĎV pod ná-
zvom Právo a ekonómia v podmienkach Európskej únie. 
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FINANČNÉ ZABEZPEČENIE VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI 
Finančné prostriedky, ktoré získala EU v roku 2005 na vedecké a výskumné projekty (domáce a medziná-
rodné), sa týkali tejto štruktúry projektov: 

PREHĽAD PROJEKTOV RIEŠENÝCH V ROKU 2005 TAB. 1.8 
druh 2002 2003 2004 2005 

Zahraničné granty (6. RP) 1 1 3 1 
Projekty ŠPVaV 2 1 2 2 
Projekty VEGA 43 39 45 63 
Projekty KEGA 3 5 6 10 
Projekty hospodárskej praxe (spoločenské objednávky) 2 – 5 9 
Projekty MVTS (SR – ČR) 4 3 5 5 
Inštitucionálne projekty 86 99 55 27 
MVP iné (ESF, ...) 31 12 11 11 
Projekty mladých pracovníkov do 35 rokov – – 17 30 
Iné projekty* 1 1 1 5 

*participácia na projektoch (5. RP a 6. RP, ESF a pod.) 

Na financovanie výskumných projektov v roku 2005 Ekonomická univerzita získala takéto finančné pros-
triedky (uvádzame porovnanie s rokmi 2002, 2003 a 2004): 

ZÍSKANÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA EU  TAB. 1.9 

získané finančné prostriedky (v tis. Sk) 
2002 2003 2004 2005 druh projektov 

BV KV BV KV BV KV BV KV 
Zahraničné granty (6. RP) – – 36,3 – 59,0 – 29 –
Projekty ŠPVaV – – – – 604,9 – 3 085 –
VEGA 1 177 705 1 169,0 552 3 139,0 606 4 633 1 894
KEGA 250 – 207,0 – 314,0 – 861 224
Projekty hospodárskej praxe (št. obj.) 110 – 1 900,0 – 1 006,0 – 600 –
Projekty MVTS (SR – ČR) 107 – 71,0 – 144,0 – 144 –
MVP iné (ESF, ...) – – – – 1 150,5 – 20 909 –
Inštitucionálne 1 344 2 196 1 361,0 1 119 355,0 1 035 280 597
Projekty mladých pracovníkov do 35 rokov – – – – 550,0 223 476 597
Iné (participácia na projektoch 6. RP) – – – – – – 664 366

pridelené finančné prostriedky spolu 2 980 2 901 4 744,3 1 671 7 322,4 1 864 31 481 3 678
* BV – bežné výdavky 
* KV – kapitálové výdavky 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV PODĽA PRACOVÍSK EU V ROKU 2005 TAB. 1.10 
druh projektov NHF OF FHI FPM PHF FMV ÚJ CĎV CTVŠ SEK spolu

Zahraničné granty (6. RP) 1 – – – – – – – – – 1 
Projekty ŠPVaV 1 – – – – 1 – – – – 2 
Projekty VEGA 15 15 6 16 7 4 – – – – 63 
Projekty KEGA 3 – 1 – 1 1 2 2 – – 10 
Projekty hospodárskej praxe (št. obj.) 3 5 1 – – – – – – – 9 
Projekty MVTS (SR – ČR) 1 – 1 3 – – – – – – 5 
Inštitucionálne projekty 4 7 3 4 4 2 2 – 1 – 27 
MVP iné (ESF, ...) 2 3 – 3 – – – 3 – – 11 
Projekty mladých pracovníkov do 35 rokov 3 7 8 7 3 2 – – – – 30 
Iné projekty* 4 – – – 1 – – – – – 5 

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

Získané finančné prostriedky na riešenie grantových projektov boli na jednotlivé pracoviská EU v roku 2005 
rozdelené takto (v tis. Sk): 
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PRIDELENÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY FAKULTÁM EU V ROKU 2005 TAB. 1.11 
pridelené finančné prostriedky v roku 2005 (v tis.) 

NHF OF FHI FPM PHF FMV SEK ÚJ CĎV CTVŠ 
BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV

Zahr. projekty 29 – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Proj. ŠPVaV 3 085 – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Projekty VEGA 1 339 576 1 143 499 524 247 905 346 379 140 343 86 – – – – – – – –
Projekty KEGA 290 115 – – 60 109 – – – – 41 – – – 238 – 138 – – –
Proj. hosp. 
praxe (št. obj.) – – 450 – 150 – – – – – – – – – – – – – – –

Projekty MVTS 
(bilat. SR – ČR) 29 – – – 28 – 87 – – – – – – – – – – – – –

Inštituc. proj. 45 128 62 186 57 60 44 121 31 48 37 54 – – – – – – 4 –-
MVP iné+partic. 5 828 366 12 530 – – – – – – – – – – – – – 3 015 – – –
Proj. ml. prac. 
do 35 r. 41 50 100 151 130 203 101 51 64 97 40 45 – – – – – – – –

spolu 10 686 1 235 14 285 836 949 619 1 137 518 474 285 461 185 – – 238 – 3153 – 4 –
 
V rámci podpory efektívnosti doktorandského štúdia a mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a inter-
ných doktorandov pri plnení úloh rozvoja vedeckej, výskumnej a pedagogickej činnosti vytvoril rektor EU 
fond vyčlenením finančných prostriedkov z podprogramu 077 02 Vysokoškolská veda a technika. Z fondu 
bolo v roku 2005 rozdelených spolu na bežné výdavky 476-tis. Sk a na kapitálové výdavky 597-tis. Sk. 
Štruktúra rozdelených prostriedkov je v nasledujúcej tabuľke. 

PRIDELENÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY MLADÝM VEDECKÝM PRACOVNÍKOM TAB. 1.12 
pridelené finančné prostriedky na riešenie projektov mladých pracovníkov 

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

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

2004 29 – 126 39 139 88 121 48 102 48 33 –
2005 41 50 100 151 130 203 101 51 64 97 40 45
spolu 70 50 226 190 269 291 222 99 166 145 73 45

PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV VEDECKOVÝSKUMNEJ PRÁCE 
Výsledky riešenia výskumných úloh boli zapracované do študijnej literatúry a výučby jednotlivých predme-
tov. Boli publikované v monografiách, vysokoškolských a stredoškolských učebniciach, vysokoškolských 
skriptách, vo vedeckých a odborných článkoch, v príspevkoch v zborníkoch z vedeckých domácich a za-
hraničných konferencií. Ďalej boli prezentované vo vystúpeniach na domácich a zahraničných vedeckých 
konferenciách, seminároch, kongresoch a workshopoch, na prednáškových pobytoch v zahraničí a v ďal-
ších odborných prácach pre hospodársku prax. Zoznam výstupov z vedeckovýskumnej činnosti je v prílo-
hovej časti k Správe o vedeckovýskumnej činnosti na EU za rok 2005 uverejnenej na www.euba.sk, v časti 
vedeckovýskumná činnosť. 

Do komplexu výskumných výsledkov z vedeckovýskumnej činnosti učiteľov a pracovníkov EU treba zaradiť 
aj organizovanie vedeckých konferencií vrátane medzinárodných, odborných seminárov a workshopov, na 
ktorých boli prezentované výsledky výskumnej činnosti dosiahnuté riešením rôznych grantových projektov. 

Treba zdôrazniť, že minulý rok mohli učitelia, doktorandi a vedeckí pracovníci publikovať svoje výstupy 
z vedeckovýskumnej práce vo vedeckom časopise Ekonomické rozhľady (ER), ktorý vydáva EU už tridsať-
štyri rokov. V uplynulom ročníku (XXXIV.) bolo publikovaných 13 vedeckých statí, 22 diskusných príspev-
kov a 31 iných informačných príspevkov, z toho 8 príspevkov bolo publikovaných v angličtine, 1 príspevok 
v ruštine, 1 príspevok v češtine a všetky ostatné v slovenčine s anglickým summary. Každé číslo ER vy-
chádza v počte 500 výtlačkov a v súlade s organizačným poriadkom a rozhodnutím redakčnej rady sú jed-
notlivé čísla bezplatne posielané, okrem iného, aj univerzitám a knižniciam vo svete (Austrália 1, Holandsko 
1, Japonsko 1, Česká republika 6, Maďarsko 2, NSR 9, Poľsko 6, Rakúsko 1, Švajčiarsko 1, Taliansko 1, 
USA 3, Veľká Británia 1) a ekonomickým oddeleniam zastupiteľských úradov v SR. V roku 2005 bol počet 
predplatiteľov 20. 

Zameranie ER je orientované na aktuálne problémy tranzitívnych ekonomík s osobitným zreteľom na ich 
zapájanie do integračných a globalizačných procesov. Takéto zameranie by mohlo pomôcť pri zaradení ER 
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do citačného indexu (SCI), o čo sa redakčná rada už dvakrát uchádzala. V odpovedi bolo odporúčané po 
určitom čase záujem obnoviť, čo sa uskutočnilo po vydaní 1. čísla XXXV. ročníka v marci 2006. 
V súčasnosti je do SSCI (karentovaných časopisov) v kategórii ECONOMICS zaradených 175 ekonomic-
kých periodík z 20 krajín sveta s takouto štruktúrou: Austrália 2, Japonsko 3, Rakúsko 1, Mexiko 1, Kanada 
1, Holandsko 23, Česká republika 2 (PE, FÚ), Ruská federácia 3, Anglicko 11, Škótsko 1, Fínsko 1, Slo-
venská republika 1 (EČ), Francúzsko 2, Južná Afrika 1, Nemecká spolková republika 4, Švédsko 1, India 1, 
Švajčiarska konfederácia 5, Írsko 1, USA 110. 
Obchodná fakulta EU v roku 2005 vydala vedecký časopis Nová ekonomika, ktorého poslaním je šírenie 
výsledkov rozvoja vedy a integrácia vedeckých poznatkov do vzdelávacieho procesu. Vychádza štyrikrát 
ročne, pričom príspevky sú recenzované. 
V spolupráci so Slovenskou marketingovou spoločnosťou ďalej vydala odborný časopis Marketingová pa-
noráma, ktorého poslaním je poskytovať možnosť výmeny informácií o súčasných trendoch marketingu 
a jeho aplikácii v slovenskej hospodárskej praxi a v praxi zahraničných podnikov, a tým napomáhať zbližo-
vanie teórie a praxe a vytvorenie synergického efektu pri riešení konkrétnych problémov. Vychádza štyri-
krát ročne a príspevky sú recenzované. 
Fakulta hospodárskej informatiky EU v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku infor-
matiku v roku 2005 vydala dve čísla vedeckého časopisu Ekonomika a informatika, ktorého poslaním je 
publikovať teoretické a aplikačné poznatky z oblasti hospodárskej informatiky, účtovníctva, aplikovanej šta-
tistiky, aktuárstva, ekonometrie a operačného výskumu, s dôrazom na aktuálne otázky harmonizácie, integ-
rácie a kompatibility s európskou a svetovou metodológiou a praxou. Vychádza dvakrát ročne. 
Fakulta podnikového manažmentu EU vydala v roku 2005 tri čísla vedeckého časopisu Ekonomika 
a manažment. Časopis vychádza dvakrát ročne, príspevky sú publikované v anglickom, českom a sloven-
skom jazyku, výnimočne v inom jazyku po dohode s redakciou. Príspevky v časopise sú recenzované. 
Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach vydala v roku 2005 už 9. číslo zborníka vedec-
kých prác ACTA OECONOMICA CASSOVIENSIA. Príspevky v zborníku sú recenzované a majú charakter ve-
deckých príspevkov. V roku 2005 PHF vydala 7. číslo vedeckého časopisu Podniková revue, ktorý je zameraný 
na rozvíjanie ekonomickej teórie, manažmentu, marketingu, financií a ich aplikácií v podnikovej praxi. 
Fakulta medzinárodných vzťahov EU začala v roku 2003 vydávať vedecký časopis Medzinárodné vzťa-
hy. V uplynulom roku boli vydané dve čísla. Okrem toho fakulta vydáva vedecký časopis Almanach. V roku 
2005 bolo vydané jeho piate číslo. Časopis vychádza raz ročne. 
Centrum ďalšieho vzdelávania EU v roku 2005 vydávalo už 7. ročník odborno-informačného časopisu pre 
členov Klubu ekonómov EU v Bratislave a jej absolventov Dialógy o ekonomike a riadení. Časopis vychá-
dza 3-krát ročne a uverejňuje teoretické prakticko-aplikačné články a štúdie absolventov EU, predovšetkým 
členov Klubu ekonómov EU a vystúpenia hostí klubových štvrtkov. 

VEDECKÁ VÝCHOVA DOKTORANDOV A KVALIFIKAČNÝ RAST 
Doktorandské štúdium sa na EU realizovalo v roku 2005 podľa zákona o vysokých školách (131/2002 
a 528/2003), ktorý zrušil vyhlášku č. 131/1997. V § 109 ods. 1 tohto zákona sa však konštatuje, že „študenti 
doktorandského štúdia vo vedných odboroch zriadených podľa doterajších predpisov dokončia štúdium 
podľa doterajších predpisov“. Vedenia EU a fakúlt majú prioritný záujem o zvyšovanie kvality v doktorand-
skom štúdiu. Každoročne sa na fakultách vykonávajú výročné hodnotenia doktorandov. 

VÝVOJ POČTU DOKTORANDOV NA EU ZA ROKY 1997 – 2005 TAB. 1.13 

doktorandi zo SR zahraniční doktorandi rok 
interní externí interní externí 

absolventi doktorandského 
štúdia spolu* 

1997 54 305 15 13 15 
1998 80 403 20 6 22 
1999 88 509 9 10 19 
2000 81 564 6 10 19 
2001 83 609 6 5 21 
2002 79 597 6 5 34 
2003 69 663 6 7 45 
2004 82 571 4 12 49 
2005 116 539 7 24 59 

*zohľadňoval sa rok obhajoby dizertačnej práce 
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Z tabuľky vyplýva, že percento absolventov doktorandského štúdia vzhľadom na celkový počet doktorandov 
na EU za uplynulé roky je veľmi nízke: 

V roku 2001 je to 2,99 %, v roku 2002 je to 4,95 %, v roku 2003 je to 6,04 %, v roku 2004 je to 7,32 % 
a v roku 2005 je to 8,53 %. Vzhľadom na uvedené skutočnosti a vzhľadom na hlavný cieľ EU v Bratislave 
dosiahnuť status „výskumná univerzita“ je nevyhnutné zvýšiť podiel aspoň na 20 %. 

Na zvýšenie počtu interných doktorandov v roku 2005 rektor EU v Bratislave vytvoril fond finančných pros-
triedkov na financovanie štipendií týchto doktorandov. 

Na základe pokynov z MŠ SR môžu fakulty zvýšiť počet interných doktorandov oproti počtu, ktorý financuje 
MŠ SR, za predpokladu, že si vytvoria vlastné zdroje, z ktorých by financovali štipendiá interných doktorandov. 

POČET DOKTORANDOV NA FAKULTÁCH EU TAB. 1.14 

doktorandi zo SR zahraniční doktorandi absolventi 
doktorandského štúdiak 31. 12. 2005 

interní externí interní externí interní externí 

% absolventov 
na celkovom počte 

doktorandov 

NHF 21 125 – 2 0 15 10,14 
OF 27 131 2 4 4 + 1* 7 7,32 
FHI 19 80 – – 0 17 17,17 
FPM 19 102 1 18 0 5 3,57 
PHF 13 36 – – 2 3 10,21 
FMV 17 65 4 – 2 3 5,81 

spolu 116 539 7 24 8 + 1* 50 8,60 
*zahraničný absolvent 

Príprava a výchova doktorandov získavajú v ostatných rokoch výrazne na význame a dostávajú európsky 
rozmer. V súvislosti s tým sú významné dva ciele: 
– zvyšovať kvalitu doktorandskej prípravy, 
– internacionalizovať prípravu doktorandov v európskom výskumnom a vzdelávacom priestore. 

Členstvo v doktorandskom programe EDAMBA vyžaduje a prináša mnoho spoločných vedeckých aktivít. 

V rámci programu EDAMBA (Európska sieť spolupráce univerzít pri výchove doktorandov) sa uskutočnila 
8. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov v Nových Zámkoch (apríl 2005) pod odbornou ga-
ranciou prof. Ing. Eleny Strážovskej, CSc., na ktorej sa zúčastnilo 112 doktorandov, z toho 28 zahraničných 
zo 6 krajín. Rokovanie sa uskutočnilo v 10 sekciách: Nová ekonomika, Svetová ekonomika, Marketing, 
Podniková ekonomika, Makroekonómia, Informačné technológie, Financie, Bankovníctvo a poisťovníctvo, 
Manažment a služby, Poľnohospodárstvo a potravinárstvo. 

V roku 2005 získali vedecko-pedagogické hodnosti na EU títo učitelia: 
DOSIAHNUTÉ VEDECKO-PEDAGOGICKÉ HODNOSTI V ROKU 2005 TAB. 1.15 

fakulta docenti profesori 
Ing. Kornélia BELIČKOVÁ, PhD. doc. Ing. Božena CHOVANCOVÁ, PhD. 
Ing. Erika NEUBAUEROVÁ, PhD. doc. Ing. Eva RIEVAJOVÁ, CSc. 
Ing. Dana TKÁČOVÁ, PhD.  
Ing. Mária TOKÁROVÁ, PhD.  
Ing. Vladimír CHOLUJ, CSc.  
Ing. Alena ZUBAĽOVÁ, PhD.  
Ing. Peter STANĚK, CSc.  

NHF 

PhDr. Soňa KOMPOLTOVÁ, CSc.  
Ing. Mária DZUROVÁ, PhD.  OF 
Ing. Peter KNAPIK, PhD.  
RNDr. Mária BILÍKOVÁ, PhD. doc. Ing. Janka HVOŽDÁROVÁ, CSc. FHI 
RNDr. Lea ŠKROVÁNKOVÁ, PhD.  

FPM  doc. Ing. Andrej DUPAĽ, CSc. 
JUDr. Stanislav MRÁZ, CSc.  FMV 
doc. PhDr. František ŠKVRNDA, CSc.  
Ing. Vladimír GAZDA, PhD.  PHF 
Ing. Bohuslava MIHALČOVÁ, PhD.  
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V roku 2005 Vedecká rada EU udelila čestný titul „profesor emeritus“ dlhoročným vedeckým a pedagogic-
kým pracovníkom: 

dňa 13. 04. 2005 na návrh VR FHI EU prof. Ing. Jánovi Štefánkovi, CSc., 

dňa 19. 10. 2005 na návrh VR FPM EU prof. Ing. Félixovi Hutníkovi, DrSc., prof. Ing. Milanovi Rajňákovi, DrSc. 
a prof. Ing. Vladislavovi Stračárovi, CSc. 

K výsledkom vedeckovýskumnej práce treba zaradiť aj študentskú vedeckú a odbornú činnosť, ktorá sa 
každoročne koná na fakultách. V uplynulom roku bolo badať mierny rast záujmu zo strany študentov o túto 
činnosť na niektorých fakultách. 

Na Národohospodárskej fakulte EU sa na fakultnom kole ŠVOČ zúčastnilo 21 súťažných odborných prác, 
na Obchodnej fakulte EU 18 študentských prác, na Fakulte hospodárskej informatiky EU 5 prác, na Fakulte 
podnikového manažmentu EU 5 prác, na Fakulte medzinárodných vzťahov EU 37 prác a na Podnikovo-
hospodárskej fakulte EU so sídlom v Košiciach 30 prác. Spolu sa na fakultných kolách zúčastnilo 116 sú-
ťažných prác, čo je v porovnaní s rokom 2004 o 38 prác viac. 

Každá fakulta nominovala jednu najlepšiu prácu ŠVOČ na ocenenie rektorom EU. 

Výbor sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu na svojom zasad-
nutí 12. 09. 2005 udelil prémiu za najlepšiu prácu študentom PHF EU so sídlom v Košiciach (Marek An-
drejkovič a Maroš Čunta). 

ZAHRANIČNÉ VZŤAHY 
Vychádzajúc z Dlhodobého zámeru rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave v rokoch 2003 – 2007 s vý-
hľadom do roku 2010 boli vytýčené ciele v oblasti zahraničných vzťahov. V nadväznosti na tieto ciele bol na 
ÚMP EU v Bratislave spracovaný a predložený projekt ESF „Internacionalizácia vzdelávania ekonómov 
a manažérov“. Realizácia tohto celouniverzitného projektu bola zahájená na začiatku septembra 2005. 

Hlavným cieľom tohto projektu je podporiť internacionalizáciu vzdelávania na Ekonomickej univerzite 
v Bratislave a tým prispieť ku skvalitneniu vzdelávania budúcich ekonómov a manažérov v súlade s aktuál-
nymi požiadavkami trhu práce. 
V roku 2005 boli zrealizované tieto aktivity projektu: 

I. Vypracovanie pedagogickej dokumentácie predmetov vyučovaných v CJ 
1.1. Vyhľadávanie a získanie referenčných podkladov 
1.2. Vypracovanie dokumentácie pre 115 predmetov univerzity. 
Inovovaná pedagogická dokumentácia bola spracovaná podľa jednotlivých fakúlt nasledovne: 
Národohospodárska fakulta 27 predmetov 
Fakulta podnikového manažmentu 25 predmetov 
Obchodná fakulta 25 predmetov 
Fakulta hospodárskej informatiky 9 predmetov 
Fakulta medzinárodných vzťahov 8 predmetov 

II. Príprava interdisciplinárnych modulov oblastných štúdií a interkultúrnej komunikácie 
2.1. Vypracovanie modelových sylabov 
2.2. Adaptácie na rôzne jazykovo-kultúrne oblasti 
Bola vypracovaná pedagogická dokumentácia modulov: Úvod do reálií Slovenska – v slovenskom ja-
zyku a preklade do 5 cudzích jazykov, Úvod do reálií krajín 5 jazykovo-kultúrnych oblastí: v slovenskom 
jazyku (5 variantov, a to pre oblasť A, F, N, R, Š) a preklade do príslušných jazykov, Základy interkultúrnej 
komunikácie pre ekonómov a manažérov (adaptácie na 5 jazykovo-kultúrnych oblastí) 

III. Integrované školenia učiteľov 
3.1. Príprava školení (obsahová a metodická) – bola vypracovaná rámcová koncepcia integrovaných škole-

ní, sylabus školení a písomné podklady pre výučbu (1. časť). 
3.2. Organizačná príprava školení – 1. skupina. 
Plánované aktivity 1. etapy projektu boli splnené. 

Ďalším prínosom k rozvoju zahraničných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave boli v roku 2005, po-
dobne ako aj po minulé roky, multiregionálne programy podporujúce spoluprácu v oblasti vysokého škol-
stva. Ide najmä o mobilitné programy ako SOCRATES/ERASMUS, CEEPUS, MIBP PECO a iné. 



EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 

 22 

V roku 2005 sa rozšíril zoznam zahraničných partnerských univerzít Ekonomickej univerzity v Bratislave 
o nasledujúce inštitúcie: 
• Berufsakademie Mosbach – University of Cooperative Education/Nemecko 
• Hochschule Mittweida (FH) – University of Applied Sciences/Nemecko 
• Universität Paderborn/Nemecko 
• Universität Hamburg/Nemecko 
• Hochschule Wismar/Nemecko 
• Friedrich-Schiller-University, Jena Nemecko 
• Ludwigshafen University of Applied Sciences/Nemecko 
• Georg-August-Universität Göttingen/Nemecko 
• Universite de Bourgogne/Francúzsko 
• Universite Paris X Nanterre/Francúzsko 
• Institut d´Etuds Politiques d´Aix-en-Provence/Francúzsko 
• Ecole Supérieure de Commerce et de Management, Poitier/Francúzsko 
• Universite des Sciences Sociales Toulouse/Francúzsko 
• University of Tuscia in Viterbo (Socrates + bilaterálna zmluva)/Taliansko 
• Universitá degli studi dell´Insubria/Taliansko 
• Universita´di Bologna, Faculty of Economics – Rimini/Taliansko 
• Institute for Social and Political Sciences, Lisbon Technical University (bilat. zml.)/Portugalsko 
• Fontys Internationale Hogeschool Economia/Holandsko 
• University of Iceland/Island 
• Transcarpathian State University (bilaterálna zmluva)/Ukrajina 
• Cracow University of Economics/Poľsko 
• The Poznan University of Economics/Poľsko 
• Mugla Universitesi/Turecko 
V rámci programu SOCRATES/ERASMUS EU spolupracuje s už vyše 80 zahraničnými partnerskými uni-
verzitami. Celkový počet partnerských univerzít EU vrátane tých, ktoré sú založené na bilaterálnych zmlu-
vách, a takisto v rámci iných medzinárodných projektov, je takmer 130. 

PROGRAM SOCRATES/ERASMUS 
V rámci tohto programu sa na zahraničných študijných semestrálnych či dvojsemestrálnych pobytoch 
v letnom semestri kalendárneho roku 2005 zúčastnilo 112 študentov a v zimnom semestri roku 2005 bolo 
vyslaných 52 študentov. Spolu bolo v kalendárnom roku 2005 teda vyslaných 164 študentov, čo je 
oproti roku 2004, keď sme vyslali 101 študentov, veľký nárast. 

PREHĽAD MOBILÍT ŠTUDENTOV A UČITEĽOV V ROKOCH 1998 – 2005 V RÁMCI PROGRAMU SOCRATES TAB. 1.16 
akademický rok počet študentov počet učiteľov 

1998 – 1999 0 0 
1999 – 2000 58 15 
2000 – 2001 78 7 
2001 – 2002 75 7 
2002 – 2003 98 6 
2003 – 2004 76 8 
2004 – 2005 132 13 
2005 – 2006 134* 17* 

*predpokladaný počet vysielaných študentov a učiteľov 

V kalendárnom roku 2005 vycestovalo do zahraničia v rámci programu Socrates 15 učiteľov EU. 
Keďže sa počet učiteľských mobilít na Ekonomickej univerzite v Bratislave každoročne zvyšuje, Národná 
kancelária programu Socrates, ktorá prideľuje granty, nám na akademický rok 2005/2006 pridelila vyššiu 
sumu finančných prostriedkov určených na učiteľské mobility, čoho dôsledkom sa môže v nasledujúcom 
období zvýšiť počet vysokoškolských učiteľov zúčastňujúcich sa na programe. 

ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SLOVENSKEJ SPORITEĽNE 
Rok 2005 bol posledným rokom realizácie tohto programu, ktorý sa zameriaval na posilňovanie integrácie 
SR a Ekonomickej univerzity do európskych štruktúr prostredníctvom zvyšovania kvality vzdelávania. 
V rámci programu boli poskytované štipendiá vynikajúcim študentom a učiteľom univerzity v rámci mobilít 
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študentov a mladých učiteľov (doktorandov). Treba zdôrazniť, že v podmienkach Slovenskej republiky išlo 
o výnimočný štipendijný program. 

V letnom semestri 2005 sa na tomto programe zúčastnilo 36 študentov a v zimnom semestri 2005 7 štu-
dentov. Počas celkovej realizácie sa na programe zúčastnilo 134 študentov, z toho na študijnom po-
byte 114 a na odborných stážach 20 študentov. Zároveň sa uskutočnilo 7 učiteľských pobytov. 
Pri príležitosti ukončenia a vyhodnotenia programu sa v decembri 2005 konala tlačová konferencia za    
účasti generálnej riaditeľky Slovenskej sporiteľne, a. s., pani Reginy Ovesny-Straka, predstaviteľov univer-
zity, študentov, ako aj novinárskej obce. Program bol vyhodnotený ako veľmi úspešný a otvorená ostáva aj 
prípadná spolupráca oboch partnerov v súvislosti s prípravou podobného programu aj do budúcnosti. 

PROGRAM MIBP PECO (MULTI-REGIONAL INTERNATIONAL BUSINESS PROGRAMME) 
Cieľom programu je poskytnúť študentom z krajín strednej a východnej Európy možnosť získania skúse-
ností z oblasti medzinárodného marketingu a podnikového manažmentu. Ekonomická univerzita sa do 
programu zapojila hneď od jeho začiatku v roku 1994. Hlavným koordinátorom programu je Ecole Supérie-
ure de Commerce, Chambery, partnerskými univerzitami sú Technical University in Łódź, Corvinus Univer-
sity in Budapest, Ekonomická univerzita v Bratislave, Masarykova univerzita a Mendelova univerzita v Brne. 
Program financuje regionálna vláda Rhone-Alpes a sponzori zo Savojska. Je určený študentom, ktorí majú 
možnosť na partnerských univerzitách vo Francúzsku, v Nemecku, Taliansku a Španielsku absolvovať roč-
ný študijný pobyt spolu s mesačnou praxou v niektorej zahraničnej firme. 

Na prelome mesiacov august a september sa v rámci programu uskutočnil seminár European Union: le-
arning to work together v poľskom meste Łódź, na ktorom sa zúčastnili vybratí študenti zo všetkých part-
nerských univerzít a zároveň aj dvaja učitelia EU, ktorí na seminári vyučovali predmety Intercultural Com-
munication a Investment decisions in companies in different countries. Súčasťou seminára bolo aj stretnutie 
koordinátorov programu, na ktorom sa dohodlo ukončenie programu MIBP PECO v roku 2006. 
V akademickom roku 2005/2006 sa na programe MIBP PECO zúčastňujú 7 študenti EU v Bratislave 
na univerzitách v Lyone, Grenobli, Tuebingene, Girone a Miláne. 

CEEPUS 
Program CEEPUS je multištátny výmenný program, ktorého cieľom je poskytovať nové impulzy pre medzi-
národnú výmenu študentov a pedagógov. Program je financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu na zá-
klade dohôd ministerstiev školstva krajín, ktoré participujú na programe. Konkrétne to znamená, že mobility 
študentov, resp. pedagógov sú financované krajinou, do ktorej študent/pedagóg vycestuje. 
V roku 2005 bola EU v Bratislave zapojená do troch sietí projektu CEEPUS: 
Sieť AMADEUS (bývalá sieť A – 10), ktorej koordinátorom je Wirtschaftsuniversität Wien/Rakúsko. Na 
programe participujú okrem koordinátora a našej univerzity tieto univerzity: 
– Vysoká škola v ekonomická v Prahe/Česká republika 
– Krakovská ekonomická univerzita/Poľsko 
– Univerzita v Maribore/Slovinsko 
– Univerzita v Záhrebe/Chorvátsko 
– Corvinus univerzita v Budapešti/Maďarsko 
– Ekonomická univerzita v Krakove/Poľsko 
– Univerzita v Podgorici/Čierna Hora 
– Univerzita v Belehrade/Srbsko 
Sieť REDENE (nová sieť), ktorej koordinátorom je Univerzita v Katoviciach/Poľsko. Na programe partici-
pujú okrem koordinátora a našej univerzity nasledujúce univerzity: 

– Babes-Bolyai univerzita v Kluži/Rumunsko 
– Wirtschaftsuniversität Wien/Rakúsko 
– Žilinská univerzita/Slovensko 
– Technical University of Ostrava/Česká republika 
– Masaryk University in Brno/Česká republika 
– University of Miskolc/Maďarsko 
– University of Ljubljana/Slovinsko 
– University of Maribor/Slovinsko 
– Varna University of Economics/Bulharsko 
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Sieť A – 0143, ktorej koordinátorom je EU. Na programe participovali tieto univerzity: 
– Johannes Kepler Universität Linz/Rakúsko 
– Fachhochschule der Wirtschafts, Wien/Rakúsko 
– Széchenyi István Egyetem, Győr/Maďarsko 

V rámci programu CEEPUS vycestovalo v roku 2005 na semestrálny študijný pobyt do zahraničia 15 štu-
dentov. (V roku 2003 vycestovalo 12 študentov a v roku 2004 to bolo 14 študentov). Na mesačný stážový 
pobyt boli prijatí dvaja vysokoškolskí učitelia (z Poľska a Chorvátska) a na mesačný stážový pobyt do za-
hraničia boli vyslaní – v rámci tohto projektu traja vysokoškolskí pedagógovia. 

LETNÁ ŠKOLA DANUBIA 
Letná škola Danubia prebiehala v roku 2005 v spolupráci piatich univerzít: Wirtschaftsuniversität Wien,   
Ekonomickej univerzity v Bratislave, Vysoké školy ekonomické v Prahe, Corvinus univerzity v Budapešti 
a Univerzity v Záhrebe. V roku 2005 sa na nej zúčastnili 12 študenti EU, témami Letnej školy Danubia 
2005 boli Finančné operácie a Manažment ľudských zdrojov. Okrem prednášok a seminárov na aktu-
álnu tému sa študenti zúčastnili na kultúrnom programe, ktorý pripravila každá z participujúcich krajín. 

INCOMING STUDENTS 
V rámci uvedených programov sa uskutočňujú významné medzinárodné mobility študentov, keď sú na Ekono-
mickej univerzite v Bratislave prijímaní zahraniční študenti, najmä prostredníctvom programu Socrates/Erasmus. 
Každoročne zaznamenávame vzrastajúci záujem zahraničných študentov o štúdium na našej univerzite. Kým 
v roku 2004 na EU študovalo 67 zahraničných študentov, v roku 2005 to už bolo 87 študentov. 

Zahraniční študenti sa môžu zúčastňovať na výučbe odborných predmetov v anglickom jazyku, v rámci 
čiastočne nemeckofónneho štúdia v nemeckom jazyku a v rámci čiastočne frankofónneho štúdia vo fran-
cúzskom jazyku. V akademickom roku 2004/2005 sa na EU prednášalo v cudzích jazykoch 43 odborných 
predmetov a začala sa výučba slovenského jazyka pre zahraničných študentov v programe Socrates 
v rámci nepovinného jazykového kurzu. V akademickom roku 2005/2006 sa zvýšil počet predmetov vy-
učovaných v cudzích jazykoch na 50. 
Spoločne so zvyšujúcim sa počtom zahraničných partnerských univerzít sa zvyšuje počet predme-
tov vyučovaných v cudzích jazykoch, čo prispieva k nárastu záujmu zahraničných študentov o ab-
solvovanie študijných pobytov na EU. 
Štúdium v cudzích jazykoch je preto potrebné na univerzite naďalej podporovať, aby sa zvyšovali predpo-
klady na ďalší nárast počtu prichádzajúcich zahraničných študentov. Nárast ich počtu svedčí o kvalite vzde-
lávacieho procesu na EU aj z medzinárodného hľadiska. Rovnako to dopomôže k vytvoreniu základu na 
International Master Programme v anglickom jazyku, ktorého existencia je nevyhnutným predpokladom 
vstupu EU do združenia prestížnych ekonomických univerzít CEMS-u. 
POČET ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV KRÁTKODOBO ŠTUDUJÚCICH NA EU V ROKU 2005 
PODĽA JEDNOTLIVÝCH KRAJÍN TAB. 1.17 

krajina počet študentov 
letný semester 2004 – 2005 krajina počet študentov 

zimný semester 2005 – 2006 
Fínsko 3 Taliansko 6 
Taliansko 1 Francúzsko 18 
Francúzsko 8 Nemecko 9 
Portugalsko 5 Slovinsko 1 
Rakúsko 6 Česká republika 1 
Španielsko 4 Švédsko 1 
Poľsko 3 Bulharsko 2 
Nemecko 2 Litva 2 
Maďarsko 1 Rakúsko 5 
Česká republika 1 Rusko 1 

Španielsko 5   Portugalsko 2 
spolu v LS 34 spolu v ZS 53 

celkovo: 87 
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POČET ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV KRÁTKODOBO ŠTUDUJÚCICH NA EU PODĽA JEDNOTLIVÝCH PROGRAMOV  
 TAB. 1.18 

program počet študentov 
letný semester 2004 – 2005 

počet študentov 
zimný semester 2005 – 2006 

Bilaterálne zmluvy 1 2 
CEEPUS 2 0 
JOSZEF 5 5 
MIBP PECO 0 3 
Socrates 26 43 
spolu 34 53 

DIPLOMACIA V PRAXI 
V roku 2005 prebiehal 2. ročník jednosemestrálneho celouniverzitného prednáškového cyklu Diplomacia 
v praxi. Na prednáškach sa zúčastnili veľvyslanci krajín, ako aj zástupcovia svetových organizácií. Bol to 
voliteľný cyklus prednášok a diskusií, určený najlepším študentom vyšších ročníkov. Úlohou projektu bolo 
oboznámiť študentov EU s  vonkajšou ekonomickou politikou vybraných krajín a medzinárodných organizá-
cií, ako aj s diplomatickou praxou, ktorá slúži na jej realizáciu. Pri organizácii projektu sa mimoriadne pri-
hliadalo na to, aby mohli študenti nielen pasívne prijímať prednášku, ale sa aj aktívne zúčastňovať na dis-
kusiách. Prednášky aj diskusie prebiehali v angličtine. 

SPOLUPRÁCA S ESCP-EAP EUROPEAN SCHOOL OF MANAGEMENT 
V roku 2005 sa podarilo EU nadviazať spoluprácu s prestížnou medzinárodnou „Business school“ ESCP-
EAP European School of Management v Paríži vo Francúzsku. V rámci tejto spolupráce môžu vybratí štu-
denti po skončení tretieho ročníka na domácej univerzite absolvovať Master štúdium na ESCP-EAP Paris. 
V rámci tejto spolupráce sa študentom ponúkajú 2 programy: 
• 2-ročný program vo Francúzsku v Paríži, 
• 3-ročný program v 3 z nasledujúcich kampusov: v Paríži, Londýne, Berlíne, Madride, Turíne. 

Na dvojročnom programe sa v súčasnosti zúčastňujú už štyria naši študenti. Prví dvaja nastúpili na uvede-
ný program v roku 2004, ostatní v roku 2005 a vzhľadom na veľký záujem zo strany našich študentov sa 
očakáva, že v nasledujúcom roku k nim pribudnú ďalší. Získajú tak jedinečnú možnosť študovať na tejto 
prestížnej univerzite a robiť tak dobré meno EU. Na výberovom konaní v januári 2006 sa zúčastnil aj pán 
Gilles Rouet, atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu, z francúzskeho veľvyslanectva v Bratislave. 

SPOLUPRÁCA EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE A UNIVERSITÄT HAMBURG/NEMECKO 
V rámci vzájomnej spolupráce zameranej na oblasť ekonomiky a informatiky sa uskutočnili prednáškové po-
byty troch vysokoškolských učiteľov z našej strany a jedného profesora z univerzity v Hamburgu, v trvaní 
dvoch týždňov až jedného mesiaca. V letnom semestri akademického roka 2004/2005 sa zúčastnila na štu-
dijnom štipendijnom pobyte na Univerzite v Hamburgu aj jedna študentka Obchodnej fakulty EU v Bratislave. 

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

PREHĽAD POČTU ÚČASTNÍKOV PROJEKTU LEONARDO 
– PODPORME SPOLUPRÁCU STARÝCH A NOVÝCH ČLENOV EÚ! TAB. 1.19 

krajina počet účastníkov 
Nemecko 13 
Španielsko 10 
Francúzsko 1 
Írsko 1 
Anglicko 1 
spolu 26 
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MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA – STÁŽE V NEMECKU 
Koncom roka 2004 nadviazala EU spoluprácu s personálnou firmou Fetscher & Stahl, so sídlom v Ulme 
v Nemecku. V roku 2005 sa na pracovných stážach v uvedenej firme zúčastnili 2 naše študentky. Pre oboj-
strannú spokojnosť sa plánuje obnovenie spolupráce aj na ďalšie obdobie. 

PROGRAM CELE (CERTIFIKÁT Z EURÓPSKEHO PRÁVA A EKONÓMIE) 
V roku 2005 bol úspešne zavŕšený program CELE (Certifikát z európskeho práva a ekonómie), ktorý EU 
organizovala každoročne v období od roku 2002 až do roku 2004 v spolupráci s Právnickou fakultou Uni-
verzity Komenského v Bratislave. Program CELE prebiehal v anglickom jazyku v rámci projektu MATRA. 
Bol organizovaný formou dvoch trimestrov teoretickej prípravy a jedného trimestra stáží v medzinárodných 
firmách a inštitúciách v krajinách EÚ. Celkovo sa na ňom zúčastnilo 89 študentov Ekonomickej univer-
zity v Bratislave a Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Študenti absolvovali pred-
nášky orientované na ekonomické a právne aspekty procesu európskej integrácie. Prednášateľmi boli pe-
dagógovia z EU, Právnickej fakulty UK a z ďalších 8 európskych univerzít. Program bol finančne podporo-
vaný holandskou vládou. 

Z dôvodu veľkého záujmu o podobný program, ako bol program CELE, sa do budúcnosti uvažuje o jeho 
prípadnom pokračovaní v mierne pozmenenej podobe od akademického roku 2006/2007. 

PREHĽAD ÚČASTNÍKOV PROGRAMU CELE V ROKOCH 2002 – 2004 TAB. 1.20 

rok 2002 2003 2004 
počet študentov 29 31 29 

EUBA 19 19 14 
PF UK 6 11 12 
slovenskí študenti 25 30 26 
zahraniční študenti 4 1 3 
počet učiteľov 16 16 16 
počet asistentov 12 10 11 

ZAHRANIČNÉ SLUŽOBNÉ CESTY 
V roku 2005 bolo za EU na zahraničné služobné cesty vyslaných spolu 602 pracovníkov, pričom celkové 
náklady na tieto zahraničné služobné cesty predstavujú sumu 2 368 405 58,- Sk. Uvedené celkové náklady 
zahrnujú náklady na ubytovanie, vreckové, stravné, cestovné náklady a mimoriadne výdavky. Čerpanie  
uvedenej sumy za jednotlivé fakulty je uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

PREHĽAD ČERPANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ZA JEDNOTLIVÉ FAKULTY EU TAB. 1.21 
fakulta/pracovisko počet vycestovaných celkové čerpanie v Sk 

CŤVŠ 7 50 152,00 
CĎV 10 53 648,00 
FMV 37 86 350,00 
FHI 82 292 777,00 
ÚJ 72 19 108,46 
NHF 101 369 762,00 
SEK 3 7 868,60 
FPM 112 374 726,07 
OF 103 528 316,49 
EU–R 59 480 659,35 
ÚMP 16 105 037,61 
spolu 602 2 368 405,58 

Ďalšia tabuľka zahŕňa počet prijatých zahraničných hostí na jednotlivých fakultách za rok 2005 spolu 
s čerpaním celkových nákladov. Spolu bolo na Ekonomickej univerzite v Bratislave prijatých 257 za-
hraničných hostí, pričom celkové náklady na tieto prijatia predstavujú sumu 94 407,- Sk. Celkové náklady 
pri prijatiach zahraničných hostí zahrnujú poskytnuté stravné, vreckové, ubytovanie a cestovné náklady. 
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V súvislosti s prijatiami zahraničných hostí bolo na žiadosti jednotlivých fakúlt vystavených 30 objednávok, 
ktoré sa týkali ubytovania a zabezpečenia stravovania na území Slovenskej republiky. 

PRIJATIA ZAHRANIČNÝCH HOSTÍ ZA ROK 2005 NA EU TAB. 1.22 

fakulta/pracovisko počet osôb celková suma v Sk predmet 
OF 133 3 400,- diéty, ubytovanie 
FPM 15 7 520,- diéty, vreckové 
ÚMP 23 8 400,- diéty 
FHI 24 4100,- diéty 
NHF 25 14 400,- diéty, ubytovanie 
FMV 9 50 457,- diéty, ubytovanie, cestovné náklady
CĎV 1 0,- – 
EU – R 9 5 300,- diéty, cestovné náklady 
ÚJ 18 830,- ubytovanie 
spolu 257 94 407,- – 

Pri uskutočňovaní zahraničných služobných ciest a prijatiach zahraničných hostí využívajú fakulty oddele-
nie autodopravy na prepravu pracovníkov a hostí na letisko a z letiska Schwechat. Vzhľadom na túto sku-
točnosť v roku 2005 vycestovali na letisko Schwechat pracovníci autodopravy 271-krát, pričom celkové ná-
klady na tieto zahraničné cesty predstavujú sumu 39 198,11 Sk. 

POČET VYCESTOVANÍ PRACOVNÍKOV AUTODOPRAVY: BA – SCHWECHAT – BA TAB. 1.23 

počet vycestovaní diéty, parkovné v Sk 
271 39 198,11 

Na zahraničné služobné cesty využívajú pracovníci EU poistenie liečebných nákladov v zahraničí z pois-
ťovne UNION, a. s., ktorá má s Ekonomickou univerzitou v Bratislave uzavretú zmluvu o vzájomnej spolu-
práci. Spolu bolo v roku 2005 poistených 359 pracovníkov vrátane pracovníkov oddelenia autodopravy 
a celkové náklady na nich predstavovali sumu 22 763,- Sk. 

POČET POISTENÝCH PRACOVNÍKOV EU TAB. 1.24 

počet poistených osôb celková suma v Sk za rok 2005 
359 22 763,- 

Pre zamestnancov Ekonomická univerzita v Bratislave uzavrela zmluvu o vzájomnej spolupráci s cestovnou 
kanceláriou REDI TOUR, s. r. o., ktorej služby využíva oddelenie zahraničných vzťahov EU. Celkovo bolo 
v roku 2005 vystavených 59 objednávok, ktoré sa týkali zabezpečenia leteniek a služieb s tým spojených. 

INFORMATIZÁCIA A STYK S VEREJNOSŤOU 
V oblasti informatizácie sa činnosť sústredila na uvádzanie Dlhodobých zámerov a Koncepcie rozvoja in-
formačných a komunikačných technológií na EU na obdobie rokov 2004 – 2007 s výhľadom do roku 2010 
do praxe. 

Konkrétne sa jedná o: 
• budovanie ďalších počítačových učební a získavanie programového vybavenia na pedagogický proces, 
• budovanie pracoviska na podporu Centra riadenia kvality, 
• vyvíjanie aktivít na podporu elektronického vzdelávania, 
• vytvorenie materiálno-technických a programových predpokladov na organizovanie videokonferencií, 
• sprístupnenie výsledkov medzinárodných projektov REDILEM a E-DILEMA potenciálnym riešiteľom    

e-learningových aplikácií, 
• prepojenie vybraných internátov a externých pracovísk optickými linkami, 
• vytváranie predpokladov na inováciu ekonomického IS a IS EU na riadenie pedagogického procesu. 
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Počet počítačových učební

PHF Košice
10 % NHF

7 %
OF

15 %
FMV 
0 %

FHI
27 %

CĎV
5 %ÚVT

24 %

FPM
12 %

POČET POČÍTAČOVÝCH UČEBNÍ (STAV K 31.12.2005) 
 TAB.1.25 

pracovisko počet učební 
FHI 11 
FPM 5 
FMV 0 
OF 6 

NHF 3 
PHF Košice 4 

ÚVT 10 
CĎV 2 
spolu 41 

POČET POČÍTAČOV (STAV K 31.12.2005) TAB. 1.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet uzlov počítačovej siete v Bratislave a Košiciach: 28 
 Dolnozemská cesta 20 
 Konventná 1 
 Palisády – CĎV 1 
 ŠDaŠJ Horský park 2 
 ŠD Ekonóm 1 
 Vila Horský park 1 
 PHF Košice 1 
 Internát Bellova Košice 1 

Počet prípojných miest v sieti: 
  aktívne porty     ~ 2600 
  pasívne porty     ~ 2400 
  počet reálne pripojených PC ~ 1800 (vrátane študentských PC na internátoch) 

Účasťou na projekte Virtuálnej kolaborácie sa podarilo získať a vybudovať videokonferenčnú poslucháreň 
(7. poschodie – Výučba 2) a ďalšie videokonferenčné pracoviská na EU. Umožňujú prezentáciu unikátnych 
prednášok väčšiemu počtu účastníkov, prezentáciu vybraných prednášok a významných akademických 
udalostí i záujemcom z 19 univerzít Slovenska, ako aj organizovanie virtuálnych konferencií lokálneho, 
resp. medzinárodného charakteru. Významným príspevkom k individualizácii štúdia bolo zakúpenie dvoch 
softvérových balíkov MSDN od firmy Microsoft. Študenti EU tak získali možnosť bezplatne si stiahnuť zo 
servera MSDN (prípadne napálenia na CD) programové systémy vyučované v rámci štúdia informatických 
predmetov. V roku 2005 sa podarilo získať a prihlásiť sa do programu Microsoft Academic Select, umožňu-
júcemu zakúpenie licencií pre pracoviská EU na programové produkty firmy Microsoft s výraznými zľavami. 

Pre potreby elektronického vzdelávania bolo na EU zriadené Centrálne pracovisko pre dištančné vzdeláva-
nie. Pracovisko disponuje e-learningovými systémami Claroline, Moodle (Open Source softvér) a Eden 
(komerčný softvér), poskytuje metodicko-konzultačnú službu pre tvorcov e-kurzov, riešiteľov rozvojových 
projektov na EU či školenie pedagógov a študentov na prácu s e-learningovými programovými systémami. 

V januári 2005 bol vypracovaný akčný plán e-learningu, dostupný na stránke EU (http://www.euba.sk), 
v rámci ktorého sa dňa 22. 11. 2005 uskutočnil workshop Inovačný proces v e-learningu, spojený so súťa-
žou o najlepšiu e-learningovú aplikáciu na EU v Bratislave. 

Prostredníctvom videokonferencie EU prezentovala tieto významné akcie: 
• Akademické informačné dni (07. – 12. 03. 2005) 

pracovisko počet počítačov 
FHI 369 
FPM 161 
FMV 58 
OF 277 

NHF 209 
PHF Košice 214 

RÚ a ostatné pracoviská  616 
spolu 1904 

Počet počítačov

PHF Košice
11 %

NHF
11 %

RÚ a ostatné 
pracoviská 

33 %

FHI
19 %

OF
15 %

FMV
3 %

FPM
8 %
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STAV SIETE EU V ROKU 2005

LEGENDA

OPTICKÉ KÁBLE

MIKROVLNNÉ SPOJENIE

plánované optické spoje

ŠD STAROHÁJSKA

ŠD HORSKÝ PARK

ŠD DOLNOZEMSKÁ

ŠD

VLČIE
HRDLO

EKONÓM

1
2

VÝUČBA

PALISÁDY

KONVENTNÁ

VILA HP

ŠKOLIČKA

ARCHÍV a
ROO

Vydavateľstvo
EKONÓM

2 x 1Gb/s1Gb/s

100Mb/s

10Mb/s

NETLAB PLUS

256kb/s

100Mb/s 2Mb/s

100Mb/s

100Mb/s

100Mb/s

1Gb/s

100Mb/s

1Gb/s

• Prezentácia EU v Bratislave a partnerských univerzít (08. 03. 2005) 
• Prijatie eura na Slovensku – prednáška Joaquína Almuniu člena Európskej komisie pre hospodárske 

a menové záležitosti (10. 03. 2005) 
• Skúsenosti a plány s e-learningom na EU – prednáška v rámci akademických informačných dní (11. 03. 

2005) 
• AIESA – 10. medzinárodná konferencia (19. 05. 2005) 
• Prezentácia IS na riadenie pedagogického procesu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (05. 04. 2005) 
• Úloha študentov v procese skvalitňovania univerzitného vzdelávania – týždeň otvorených dverí v CĎV 

(02. 06. 2005) 
• Školenie pracovísk dištančného vzdelávania (18. 07. 2005) 
• Workshop: Inovačný proces v e-learningu (22. 11. 2005) 

V roku 2005 pokračoval rozvoj komunikačnej infraštruktúry EU. Internát Horský park je v súčasnosti prepo-
jený mikrovlnným spojom cez firmu Netlab Plus rýchlosťou 256 kb/s. Súčasne je internát prepojený optic-
kým spojom, treba však ešte inštalovať aktívne prvky počítačovej siete, takže od konca novembra 2005 sú 
izby zrekonštruovanej časti internátu a Vila Horský park prepojené optikou s prenosovou rýchlosťou 
100 Mb/s. Uvedené riešenie dáva možnosť významné akcie vo Vile Horský park sprostredkovať prostred-
níctvom videokonferencie. Rovnako internát Dolnozemská je prepojený optickým káblom s prenosovou 
rýchlosťou 1 Gb/s a rozvodmi do každej izby rýchlosťou 10 Mb/s. Zosieťovaním ďalších študentských inter-
nátov optikou a sprístupnením internetových aplikácií v 24-hodinovom režime v internátoch a vo vyhrade-
ných priestoroch EU (budova bývalého gymnázia – Školička) sme vytvorili študentom väčší priestor na indi-
viduálnu prácu a dosiahli efektívnejšie využitie prostriedkov výpočtovej techniky. 
 

V roku 2005 pokračovali intenzívne práce na vývoji IS FHI EU. Vzhľadom na to, že IS FHI EU na riadenie 
pedagogického procesu je tesne pred dokončením, boli vytvorené predpoklady na pomerne rýchlu inováciu 
IS EU na riadenie pedagogického procesu. Integráciou pracoviska Register študentov s fakultnými IS on-
line spôsobom, bude možné automaticky importovať dáta z IS jednotlivých fakúlt bezprostredne po usku-
točnení zmien. 
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V roku 2005 sa uskutočnili rokovania s gestorom a riešiteľom ekonomického univerzitného systému tak, 
aby sa v najbližších rokoch začal  prechod zo systému SPIN na systém SOFIA pri riadení ekonomických 
procesov na EU. 

Pre potreby automatickej identifikácie osôb sa ku dňu 05. 10. 2005 vyrobilo a distribuovalo 16 375 preuka-
zov, z toho 14 455 študentských preukazov. Popri identifikácii osôb sa preukazy využívajú v stravovacom 
systéme, ako knižničné preukazy a na účely mestskej hromadnej dopravy. Ďalšie aplikácie čipových kariet 
sa postupne zavedú do praxe s plánovaným termínom ukončenia koncom roku 2006. Využitie čipových ka-
riet v podmienkach EU v Bratislave sa veľmi osvedčilo pri stravovacom systéme, tak pri náhrade stravova-
cích lístkov, ako aj pri úhrade stravy. Rovnaká aplikácia je zabezpečená v bufete novej budovy (Výučba 2) 
pri výbere stravy a platbách v bufete. 

Vypracovaním rozvojových projektov sa pracovníci fakúlt a rektorátnych pracovísk v roku 2005 významným 
spôsobom podieľali na rozvoji informačných a komunikačných technológií na EU. Na riešení vybraných pro-
jektov MŠ SR participovali jednotlivé pracoviská takto: 

TAB. 1.27 
pracovisko počet podaných projektov počet prijatých projektov pridelené prostriedky z MŠ SR 

SEK 2 2 701 000,- 
ÚVT 5 4 2 120 000,- 
FHI 3 2 1 150 000,- 
FPM 1 0 0,- 
NHF 5 3 700 000,- 
PHF 2 1 450 000,- 

spolu 18 12 5 121 000,- 

CENTRUM KOMUNIKÁCIE A VZŤAHOV S VEREJNOSŤOU V ROKU 2005 
Vedenie Ekonomickej univerzity v Bratislave schválilo na svojom zasadnutí 27. 10. 2004 v zmysle článku 
14 ods. 1 písmeno a) Štatútu Ekonomickej univerzity v Bratislave transformáciu Oddelenia styku s verej-
nosťou EU na Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou EU s účinnosťou od 1. januára 2005. 

• Priebežne, počas celého roka, poskytovalo verejnosti informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. 
o podmienkach, postupe a rozsahu prístupu k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákona o slobode prístupu k informáciám). Informácie poskytovalo v zákonom stanovených lehotách. 

• Vydalo 4 čísla informačného spravodajcu Ekonóm, v termínoch stanovených vedením EU. 
• Podieľalo sa na vypracovaní Výročnej správy za rok 2004. 
• Vydalo informačno-propagačnú skladačku o EU. 
• Pripravilo a zabezpečilo účasť EU na veľtrhu pomaturitného vzdelávania AKADÉMIA 2005. 
• Priebežne informovalo pracovníkov, študentov a návštevníkov univerzity o významných akciách a poduja-

tiach EU na elektronických informačných tabuliach v areáli EU a na nástenke centra komunikácie a vzťa-
hov s verejnosťou vo vstupných priestoroch rektorátu plagátmi, školským rozhlasom a pod. 

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

• Monitorovalo dennú tlač (priamo SME, Národnú obrodu a Hospodárske noviny, ostatné prostredníc-
tvom internetu). 

• Zabezpečovalo fotografie zo všetkých významných celouniverzitných, rektorátnych i fakultných akcií 
a pokračovalo v budovaní obrazového archívu EU. 

• Poskytovalo informácie o EU na internetovú stránku EU (všeobecné informácie o EU, informácie o pri-
pravovaných a uskutočnených akciách, informačný spravodajca Ekonóm, výročná správa, kalendár 
významných udalostí a iné). 

• Zabezpečovalo písomné a audiovizuálne spracúvanie histórie EU zo zachovaných dobových dokumen-
tov, archívov, ako aj nedávnych a súčasných nahrávok a textov. Výsledky sú publikované v informač-
nom spravodajcovi Ekonóm. 

• Organizačne a propagačne zabezpečovalo celouniverzitné podujatia a aktivity. 
• Rozpracovalo reprezentačnú publikáciu o EU. 
• Podieľalo sa na príprave konferencie k 65. výročiu založenia EU v Bratislave. 
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ORGANIZÁCIA A ROZVOJ 
Pri zvyšovaní výkonnosti, kvality a efektívnosti všetkých činností EU má významnú úlohu úsek organizácie 
a riadenia EU, ktorý dotvára charakter EU a značnou mierou prispieva k napĺňaniu zámerov ekonomického 
vzdelávania. 

Činnosť na tomto úseku sa v roku 2005 uskutočňovala v súlade s existujúcimi právnymi normami, Štatútom 
EU a ostatnými vnútornými predpismi EU a jej prioritným cieľom bolo uplatňovať rozvojové impulzy vrátane 
zdokonaľovania riadiacej činnosti. Značná pozornosť bola venovaná formulovaniu rozvojovej stratégie 
a taktiky na upevnenie charakteru EU ako vysokej školy európskeho typu. Činnosť vychádzala zo zákona 
číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zo zákona číslo 
552/2003 Z. z. o výkone vo verejnom záujme a z programového dokumentu univerzity Dlhodobý zámer 
rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave vo funkčnom období 2003 – 2007 s výhľadom do roku 2010. 
Všetka činnosť bola plánovitá, prebiehala podľa Plánu hlavných úloh vedenia EU na rok 2005, ktorý obsa-
hovo pokrýval najdôležitejšie oblasti činnosti EU tak, aby univerzita napĺňala svoje poslanie v súlade so zá-
konom o vysokých školách. 

Vo svojej rozhodovacej a riadiacej činnosti sa rektor univerzity opieral o poradné orgány a komisie. Stálym 
poradným orgánom rektora je Kolégium rektora EU, ktoré prerokúvalo najzávažnejšie otázky koncepcie 
EU, problematiky pedagogickej, vedeckovýskumnej a podnikateľskej činnosti univerzity, zahraničných 
vzťahov a sociálnych otázok. 

Užším poradným orgánom rektora bolo Vedenie EU, ktoré operatívne prerokúvalo a riešilo neodkladné zá-
ležitosti univerzity, ako aj úlohy, ktoré vyplynuli jednak z podnetu Ministerstva školstva SR, Rady pre rozvoj 
a financovanie vysokých škôl pri Rade vysokých škôl SR, celouniverzitných orgánov, jednak z podnetov 
učiteľov, zamestnancov a študentov EU. 

Hospodársky a správny chod univerzity riadila kvestorka, ktorá zabezpečovala hospodárenie s prostried-
kami EU v súlade s právnymi predpismi, vnútornými a ostatnými predpismi EU a v súlade so Zásadami 
tvorby a správy rozpočtu EU. Tak isto zabezpečovala správu majetku a starostlivosť o jeho reprodukciu. 

Organizáciu, riadenie a rozvoj univerzity v roku 2005 možno rozdeliť do týchto oblastí: 
1. Legislatívna oblasť. 
2. Organizačná a rozvojová oblasť. 
3. Iné. 

V súvislosti s novelami zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách bola v legislatívnej oblasti v roku 2005 
prioritnou úlohou novelizácia Štatútu EU, Študijného poriadku EU, Zásad výberového konania na obsadzo-
vanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií pro-
fesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov EU. Uvedené vnútorné predpisy boli prerokované na 
vedení EU, Kolégiu rektora EU, schválené Akademickým senátom EU a postúpené na registráciu na Minis-
terstvo školstva SR. Následne budú v roku 2006 novelizované štatúty jednotlivých fakúlt EU a ostatné vnú-
torné predpisy univerzity. 

V roku 2005 bola zo strany vedenia EU venovaná značná pozornosť rozpracovaniu úloh vyplývajúcich z Dl-
hodobého zámeru rozvoja EU, ktoré boli konkretizované do ročného plánu. 

Sledovanie ich plnenia bolo predmetom rokovaní vedenia EU a kolégia EU. Možno konštatovať, že úlohy 
sa zodpovedne plnili. Veľká pozornosť bola venovaná aj sledovaniu dodržiavania prijatých opatrení legisla-
tívneho, organizačného a personálneho charakteru z dokumentu Antikorupčný program EU, ktorého cieľom 
je prevencia na odstránenie závažných protispoločenských javov na pôde EU. V zmysle § 20 ods. b) záko-
na o vysokých školách bola vypracovaná a predložená Ministerstvu školstva SR Výročná správa o činnosti 
Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2004. Obsahovala podrobný prehľad o všetkých aktivitách uni-
verzity súvisiacich s plnením jej poslania a plnení úloh vyplývajúcich z dlhodobého zámeru EU. 

V organizačnej oblasti bola v popredí záujmu EU príprava a realizácia podujatí k 65. výročiu vzniku Vysokej 
obchodnej školy v Bratislave, predchodkyne Ekonomickej univerzity v Bratislave. Toto výročie bolo dôvo-
dom na hodnotenie celého uplynulého obdobia a pri tejto príležitosti sa konali na univerzite tieto akcie: 
• slávnostné otvorenie „galérie“ rektorov, ktorí stáli na čele školy od jej založenia až po súčasnosť, kona-

júce sa za prítomnosti všetkých žijúcich rektorov, 
• vydanie príležitostných medailí na ocenenie významných pracovníkov EU, spolupracovníkov EU a inšti-

túcií spolupracujúcich s EU, 
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• slávnostné zasadnutie Vedeckej rady EU spojené s odovzdávaním medailí k 65. výročiu vzniku EU, 
• medzinárodná vedecká konferencia o pedagogických a vedeckovýskumných otázkach rozvoja ekono-

mických a manažérskych disciplín od 40. rokov minulého storočia až po súčasné obdobie globalizácie 
svetovej ekonomiky, 

• vydanie osobitného slávnostného čísla spravodajcu Ekonóm v slovenskom a v anglickom jazyku pre-
zentujúceho vývoj i súčasnosť EU v hlavných oblastiach jej činnosti, 

• vydanie zborníka z medzinárodnej vedeckej konferencie, 
• oslavy 65. výročia vzniku zavŕšil reprezentačný ples EU. 

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

V roku 2005 bola venovaná značná pozornosť riešeniu vecného a personálneho obsadenia nových škol-
ských objektov, resp. zmene využitia už existujúcich objektov, koordinácii a technickému zabezpečeniu 
stavby auly EU na Dolnozemskej ceste v období jej projektovej prípravy, vypracovaniu pravidiel rozdelenia 
dotácie zo štátneho rozpočtu na EU, príprave stratégie viaczdrojového financovania EU s dôrazom na pod-
nikateľskú činnosť a zvyšovanie vlastných výnosov. 

Jednou z dôležitých úloh, ktoré sa riešili v tejto oblasti, bolo aj riešenie sporných prípadov nehnuteľného 
majetku, ktorý je zatiaľ v držbe iného subjektu. Vzhľadom na to, že otázka vyriešenia majetkových práv je 
značne komplikovaná, dlhodobá a jej riešenie nezávisí len od univerzity, nebolo možné všetky sporné prí-
pady doviesť do úspešného konca aj napriek značnému úsiliu zo strany EU. Táto úloha zostáva prioritnou 
aj v roku 2006. 

V roku 2005 sa značná pozornosť venovala aj aktivitám, ktoré mali motivovať mladých učiteľov a študentov. 
Boli to najmä: 
• Cena rektora EU pre najlepšieho absolventa fakulty. S cenou bolo spojené aj určité finančné ocenenie, 

ktoré bolo poskytnuté z neinvestičného fondu „Ekonomická univerzita“ na základe schválenia jeho 
správnou radou. 

Z neinvestičného fondu boli poskytnuté aj nasledujúce finančné prostriedky: 
• ocenenie víťazov celouniverzitného kola študentskej vedeckej a odbornej činnosti, 
• poskytnutie nenávratnej pôžičky sociálne slabším študentom EU. 
• Motiváciou pre absolventov a doktorandov EU je každoročné udeľovanie Ceny prof. Imricha Karvaša za 

najlepšiu diplomovú prácu a za najlepšiu doktorandskú dizertačnú prácu, ktoré je spojené aj s finanč-
ným ocenením. V roku 2005 túto cenu získali Ing. Zuzana Klimáčková z Fakulty hospodárskej informa-
tiky EU a Ing. Martin Grešš, PhD., z Fakulty medzinárodných vzťahov EU. Finančné ocenenie je posky-
tované z istiny, ktorú vložili do peňažného ústavu syn prof. Imricha Karvaša a Ľudová banka, a. s. 

Po vyhodnotení činnosti za rok 2005 na úseku organizácie a riadenia na celouniverzitnej úrovni bude v ďalšom 
texte komprimovaný prehľad činnosti a výsledkov v tejto oblasti na úrovni jednotlivých fakúlt a celouniverzitných 
pracovísk EU (podrobné vyhodnotenie ich činnosti za rok 2005 je uvedené v ich vlastných správach). 

PERSONÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNA POLITIKA 
Riadenie ľudských zdrojov – zamestnancov – s cieľom zabezpečiť kvalitnú prípravu ľudských zdrojov – ab-
solventov – je prioritnou úlohou personálneho manažmentu na univerzite. V súlade s týmto základným cie-
ľom boli vytýčené hlavné úlohy v oblasti personálnej a sociálnej politiky EU na rok 2005. 

V súlade s Plánom hlavných úloh na úseku personálnej a sociálnej politiky sa plnili počas roka 2005 nároč-
né úlohy, z ktorých uvedieme tie najdôležitejšie. 

V januári 2005 bolo vyhodnotené splnenie úlohy, ktorá vyplývala pre všetky verejné vysoké školy zo záko-
na č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Išlo o preverenie predpokladu na výkon práce vo 
verejnom záujme u tých zamestnancov univerzity, ktorí boli povinní v zmysle uvedeného zákona predložiť 
doklad bezúhonnosti, t. j. odpis registra trestov, najneskôr do 31. 12. 2004. K 1. januáru 2005 možno skon-
štatovať, že zamestnanci EU spĺňajú predpoklady podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záujme. 

Vedúci zamestnanci deklarovali svoje majetkové pomery do 31. marca 2005 v zmysle § 10 zákona číslo 
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a vnútornej smernice EU. 
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Pri odmeňovaní zamestnancov EU sa uplatňoval zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých za-
mestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov. V zmysle uvedeného zákona a Kolektívnej dohody vo verejnej službe na rok 2005 bola 
uzatvorená Kolektívna zmluva Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 2005. 

V informačnom systéme o ľudských zdrojoch na EU sú osobné údaje zamestnancov vedené v súlade so 
zákonom o ochrane osobných údajov. 

Zamestnanci EU sú pravidelne informovaní prostredníctvom oddelenia pre personálne a sociálne otázky 
o všetkých legislatívnych úpravách týkajúcich sa pracovno-právnych vzťahov, dôchodkového, zdravotného 
a sociálneho zabezpečenia. 

Na EU sa dôsledne dodržiavajú podmienky transparentnosti personálnych opatrení v stratégii riadenia roz-
voja ľudských zdrojov v danej rozmanitej kvalifikačnej a profesijnej štruktúre zamestnancov univerzity. Pri 
výbere nových zamestnancov univerzity a jej jednotlivých fakúlt na všetky pracovné pozície je zabezpečené 
hľadisko náročnosti a čo najvyššej odbornosti. 

Výsostnou úlohou pedagogických zamestnancov našej univerzity je zabezpečiť kvalitné plnenie úloh 
v oblasti vzdelávania a vedy. Tieto náročné ciele je potrebné podporiť kvalitnou personálnou politikou na 
zabezpečenie optimálnej štruktúry vysokoškolských učiteľov. 

Kvalifikačná štruktúra učiteľov na EU v roku 2005 sa podstatnou mierou skvalitnila. Traja mimoriadni profesori 
splnili podmienky na riadnych profesorov, zvýšil sa počet docentov o 11, pribudlo 14 odborných asistentov 
s titulom PhD., bolo prijatých 5 zamestnancov spĺňajúcich habilitačné kritériá na funkciu hosťujúci docent. 

Podrobná kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov na EU je uvedená v nasledujúcej tabuľke. 

KVALIFIKAČNÁ ŠTRUKTÚRA VŠ UČITEĽOV NA EU 
STAV VO FYZICKÝCH OSOBÁCH K 31. 12. 2005 TAB. 1.28 
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 (1) (2) (1) + (2) (3) (1) až (3) (4) (5) (4) + (5) (6) (1 ) až (6) 

NHF 15 5 20 40 60 34 37 71 5 136 
OF 9 4 13 27 40 27 30 57 2 99 
FHI 10 4 14 19 33 30 35 65 13 111 
FPM 10 0 10 32 42 20 41 61 11 114 
FMV 4 0 4 4 8 11 8 19 0 27 

PHF v Košiciach 4 1 5 14 19 19 16 35 3 57 
rektorát +ÚJ + CTVŠ 0 0 0 6 6 12 59 71 4 81 

za EU spolu 52 14 66 142 208 153 226 379 38 625 

Ekonomická univerzita konštantne podporuje a sleduje oblasť vzdelávania svojich zamestnancov s cieľom 
zachovávať a rozvíjať štandard vysokej odbornej úrovne na všetkých pracovných pozíciách. 
V roku 2005 sa podarilo vcelku stabilizovať stav pedagogických zamestnancov, i keď v kategórii zamest-
nancov do 35 rokov bol medziročný úbytok 10 zamestnancov. 

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA VŠ UČITEĽOV NA EU 
STAV VO FYZICKÝCH OSOBÁCH K 31. 12. PRÍSLUŠNÉHO ROKA TAB. 1.29 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 vek 
 %  %  %  %  %  % 

do 35 rokov 142 25,82 168 28,82 184 30,87 187 30,31 193 30,93 183 29,28
36 – 40 rokov 40 7,27 37 6,35 34 5,70 37 5,99 40 6,41 41 6,56
41 – 50 rokov 153 27,82 145 24,87 133 22,31 127 20,58 115 18,43 111 17,76
51 – 60 rokov 137 24,91 151 25,90 168 28,19 178 28,85 188 30,13 190 30,40
nad 60 rokov 78 14,18 82 14,06 77 12,92 88 14,26 88 14,10 100 16,00

spolu 550 583 596 617 624 625 
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Prehľad doby zamestnania pedagogických zamestnancov našej univerzity je uvedený v ďalšej tabuľke. 
Možno konštatovať, že najväčší pohyb učiteľov je v období do 5 rokov zamestnania. Ak učiteľ prekoná túto 
hranicu zamestnanosti v školstve, obyčajne zostáva verný učiteľskej profesii. 

DOBA ZAMESTNANIA VŠ UČITEĽOV NA EU 
STAV VO FYZICKÝCH OSOBÁCH K 31. 12. 2005 TAB. 1.30 

zamestnanci do 5 rokov 5 až 10 rokov 10 až 15 rokov viac ako 15 rokov 
počet 240 110 75 200 

PREHĽAD SKONČENIA PRACOVNÝCH POMEROV VŠ UČITEĽOV NA EU TAB. 1.31 

z toho počet skončenia pracovného pomeru 
rok 

skončenia 
pracovných 

pomerov 
celkom 

v tom roku po 1 roku do 2 rokov do 3 rokov do 4 rokov do 5 rokov súčet 
do 5 rokov nad 5 rokov

2000 21 3 3 6 4 3 0 19 2 
2001 26 2 4 3 5 5 2 21 5 
2002 26 5 9 3 4 0 1 22 4 
2003 28 2 9 3 0 1 2 17 11 
2004 41 2 8 4 9 2 6 31 10 
2005 30 0 7 2 3 7 4 23 7 

V systéme odmeňovania sa uplatňoval zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a v zmysle neho sa v personálnej politike kládol dôraz na diferencovaný prístup, ohodnotenie kvality, aktivity, 
invencie a osobnostného vkladu pri plnení pracovných úloh. Tieto atribúty treba aj naďalej presadzovať ako 
základný pilier na motiváciu zamestnancov. Systém odmeňovania sa odvíja od kvalifikačnej štruktúry zamest-
nancov a do určitej miery ovplyvňuje aj skladbu zamestnancov, čo sa týka zamestnanosti žien v povolaní vy-
sokoškolského učiteľa. Traduje sa, že školstvo je prefeminizované. Z nasledujúceho prehľadu vidieť, že 
skladba vysokoškolských pedagógov na našej univerzite je v zastúpení oboch pohlaví v podstate uspokojivá. 

ŠTRUKTÚRA UČITEĽOV VO FYZICKÝCH OSOBÁCH K 31. 12. 2005 TAB. 1.32 

profesori docenti odborní 
asistenti asistenti lektori hosťujúci 

docenti pracovisko 
spolu ženy spolu ženy spolu ženy spolu ženy spolu ženy spolu ženy 

spolu 
za fakultu

NHF 20 7 39 25 71 39 5 4   1  136 
OF 13 7 24 17 57 32 2 1   3 1 99 
FHI 14 5 19 13 65 44 12 7 1    111 
FPM 10  32 22 61 36 11 8     114 
FMV 4 1 4 0 19 7 0 0     27 
PHF v Košiciach 5 2 13 7 35 25 3 2   1  57 
rektorát 
+ ÚJ + CTVŠ   6 5 71 58 2 1 2    81 

spolu EU 66 22 137 89 379 241 35 23 3  5 1 625 

Pri zachovávaní princípov komplexnej personálnej politiky EU bol kladený dôraz na vysokú odbornosť, 
bezúhonnosť, perspektívnosť a osobnostné predpoklady v spojení so zmyslom pre stavovskú česť a schop-
nosťou odolávať korupčným tlakom. 

V máji 2005 po úspešnom rokovaní s odborovým orgánom bola podpísaná Kolektívna zmluva na rok 2005 
s účinnosťou na dva roky. V Kolektívnej zmluve (KZ) boli zakomponované záväzky, ktoré pre zmluvné stra-
ny vyplývajú z Kolektívnej dohody na rok 2005 z Dohody medzi MŠ SR a OZ PŠaV o spolupráci a vzájom-
ných partnerských vzťahoch. Cieľom KZ na rok 2005 až do roku 2007 bolo zabezpečiť práva, oprávnené 
záujmy a potreby zamestnancov, zlepšovať ich životné a pracovné podmienky a vytvoriť ďalšie podmienky 
na sociálno-ekonomický rozvoj EU v prospech zamestnancov. Aktuálne zmeny v legislatíve, ktoré sa dotkli 
práv zamestnancov, boli v zmysle platných predpisov o kolektívnom vyjednávaní zakotvené v KZ formou 
Dodatku ku KZ. 

Sociálna politika na EU je dlhodobo zameraná na skvalitnenie pracovných podmienok všetkých zamest-
nancov univerzity a zvlášť pedagógov a vedeckých zamestnancov a podmienok regenerácie pracovnej sily. 
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Optimalizáciou stravovacích služieb na univerzite sa minimalizovali časové straty pri využívaní fondu pra-
covného času. 

EU sa dlhodobo a perspektívne stará v rámci sociálneho programu aj o zlepšenie podmienok študentov 
univerzity. Zvýšili sa kapacity ubytovania o nový internát Ekonóm v Bratislave. Pre Podnikovohospodársku 
fakultu EU so sídlom v Košiciach sa podarilo k 01. 08. 2005 získať internát priamo v Košiciach, čím sa vý-
razne zvýšila kvalita ubytovania študentov tejto fakulty. 

EU sa snažila aj v roku 2005, tak ako každý rok, udržať dobrú úroveň aj na úseku zdravotnej starostlivosti tým, 
že zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre zamestnancov aj študentov prostredníctvom závodného a školského 
zdravotného strediska. V oboch zariadeniach ordinujú dve praktické lekárky a zubná lekárka. Vyšetrenia a ošet-
renia u odborných lekárov sú na základe odporučení závodnej lekárky. Informácie o sieti odborných lekárov 
a ich ordinačných hodinách sú zverejnené na úradnej výveske a na internetových stránkach EU. 
V sociálnom programe je vyčlenená osobitná pozornosť zlepšeniu pracovných podmienok perspektívnym 
pedagógom, interným doktorandom, zamestnancom so ZPS a ŤZP, zamestnancom v preddôchodkovom 
veku a mladým rodinám, ktorým sa v prvom rade vyhovuje v otázke ubytovania a bývania. Oddelenie pre 
personálne a sociálne otázky udržuje nadviazanú spoluprácu s Poradensko-informačným centrom pre ob-
čanov so zdravotným postihnutím na Mokrohájskej ulici v Bratislave v súvislosti so starostlivosťou o za-
mestnancov EU so zmenenou pracovnou schopnosťou, prípadne s ťažkým zdravotným postihnutím. 

Výkon civilnej služby bol rozkazom ministra obrany zrušený, a tak na pracoviskách EU poslední občania, 
ktorí vykonávali civilnú službu na pracoviskách EU, skončili dňom 30. 06. 2005. 

Počas celého roka 2005 pri uplatňovaní personálnej a sociálnej politiky sa venovala zvýšená pozornosť 
hospodárnemu a efektívnemu vynakladaniu prostriedkov rozpočtu univerzity. 

VÝZNAMNÉ AKTIVITY NA EU 
• 4. marca 2005 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Certifikátov z európskeho práva a ekonómie 29 

absolventom medzinárodného vzdelávacieho programu. Ceremónia bola súčasťou seminára s názvom 
Past, present and future of CELE, na ktorom sa zúčastnili aj zahraniční lektori a koordinátori programu, 
zástupcovia slovenských univerzít a ambasádori krajín participujúcich univerzít (J. E. Laurent L. Stokvis 
z Holandska, J. E. Olivier Belle z Belgicka a J. E. Rauno Viemerő z Fínska). 

• 10. marca 2005 sa uskutočnila prednáška člena Európskej komisie pre hospodárske a menové záleži-
tosti Joaquína Almuniu na tému Prijatie eura na Slovensku. 

• 16. marca 2005 sa konal celouniverzitný seminár Hlavné smery a úlohy Ekonomickej univerzity v Brati-
slave v oblasti informatizácie, ktorého cieľom bolo oboznámiť akademickú obec so súčasným stavom, 
hlavnými aktuálnymi úlohami a perspektívami ďalšieho rozvoja univerzity v oblasti informatizácie, pre-
dovšetkým vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti EU v najbližších rokoch. 

• V marci 2005 sa v priestoroch EU konal 3. ročník celoslovenského finále súťaže GMC Euromanager na 
Slovensku, ktorý organizuje slovenská pobočka britskej spoločnosti Recruitment International. Zúčastni-
li sa na ňom tímy všetkých významných slovenských vysokých škôl so zameraním na manažment 
a ekonómiu. 

• 25. apríla 2005 sa konala vernisáž výstavy fotografií Pôvaby mesta Šanghaj – Charms of Shanghai 
v objekte ÚMP, na ktorej sa zúčastnil veľvyslanec ČĽR na Slovensku J. E. Huang Zhongpo. 

• 31. mája 2005 sa uskutočnil 9. informačný deň 6. rámcového programu Európskej únie. 

• 8. júna 2005 boli Cenou Ekonomickej univerzity v Bratislave ocenené víťazné práce súťaže ŠVOČ za 
rok 2005. 

• 29. – 30. júna 2005 sa v Centre iberských a latinskoamerických štúdií EU (CEILA), v spolupráci s Ra-
kúskym inštitútom pre Latinskú Ameriku a organizáciou TRIALOG (Viedeň) konal európsky regionálny 
seminár, venovaný aktuálnym témam a problémom vzťahov medzi Európou a Latinskou Amerikou. 

• V letnom semestri akademického roka 2004/2005 sa konal 2. ročník celouniverzitného cyklu prednášok 
a seminárov Diplomacia v praxi. Úlohou projektu bolo oboznámiť študentov EU s vonkajšou ekonomic-
kou politikou vybraných krajín a medzinárodných organizácií, ako aj s diplomatickou praxou. 

• 7. októbra 2005 navštívili EU francúzsky minister zahraničných vecí pán Philippe Douste-Blazy a minis-
terka pre európske záležitosti Francúzskej republiky pani Cathrine Colonna, v sprievode štátnej tajom-
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níčky MZV SR pani Magdy Vášáryovej. Francúzska ministerka vystúpila s prednáškou týkajúcou sa bu-
dúcnosti budovania Európy z pohľadu Francúzska ako zakladajúceho člena EÚ. 

• 25. – 27. októbra 2005 sa EU zúčastnila na veľtrhu pomaturitného vzdelávania Akadémia a veľtrhu 
vzdelávania, práce a cestovania VAPAC. 

• 27. októbra 2005 sa uskutočnil 10. informačný deň 6. rámcového programu Európskej únie. 

• 24. – 25. novembra 2005 pri príležitosti osláv 65. výročia vzniku EU v Bratislave sa uskutočnila medzi-
národná vedecká konferencia na tému Vývoj ekonomickej teórie a vzdelávania, uplatnenie a perspektí-
vy v SR. Cieľom konferencie bolo prezentovať vývoj ekonomickej teórie a vzdelávacieho procesu v eu-
rópskom výskumnom a vzdelávacom priestore v 21. storočí, riešenia problémov ekonomických reforiem 
na Slovensku i v krajinách strednej Európy a analýzy procesov, prebiehajúcich v Európskej únii v pod-
mienkach ekonomickej globalizácie. 

• 13. decembra 2005 získalo šesť študentov posledného ročníka EU Cenu Penty a finančnú odmenu za 
vynikajúce študijné výsledky. 

SPRÁVNA RADA EU 
Činnosť Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2005 prebiehala v súlade so zákonom 
o VŠ a Štatútom EU. Vo svojej práci uplatňovala a presadzovala verejný záujem v činnosti EU, najmä v sú-
vislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytnutých univerzite štátom. 

Na svojom zasadnutí správna rada prerokovala a schválila v zmysle § 41 ods. 2 písm. d) zákona o VŠ Vý-
ročnú správu o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2004 a Výročnú správu o hospodárení 
EU za rok 2004. Prvá správa poskytla komplexný prehľad činností vykonávaných v roku 2004 súvisiacich 
s plnením poslania EU a jej dlhodobého zámeru, analyzovala výsledky hodnotení úrovne EU vo vzdeláva-
cej činnosti, v oblasti vedy a v ďalších oblastiach, ako aj výsledky činnosti jednotlivých fakúlt a celouniver-
zitných pracovísk. Správa o hospodárení poskytla základné informácie o majetkovej a finančnej situácii EU 
v roku 2004 vrátane analýzy nákladov a výnosov a zúčtovanie použitia dotácií poskytnutých EU zo štátne-
ho rozpočtu prostredníctvom kapitoly MŠ SR. Správna rada odporučila vedeniu univerzity pokračovať v do-
držiavaní prijatých opatrení vedúcich k zvyšovaniu príjmovej stránky rozpočtu a opatrení smerujúcich k zni-
žovaniu nákladov na všetkých úrovniach riadenia EU. 

Správna rada v zmysle § 41 ods. 1 vyjadrila súhlasné stanovisko s návrhom rektora na predaj nehnuteľnos-
ti vo vlastníctve EU – budova a pozemok, Popradská č. 84, Košice. Zároveň požiadala o predloženie zna-
leckého posudku pred uzavretím zmluvy o odpredaji tejto nehnuteľnosti. 

Správna rada vyjadrila súhlas s návrhom rektora na kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve Univerzity Komen-
ského v Bratislave – budova a pozemok, ul. J. L. Bellu číslo 1, Košice. 

ŠTUDENTSKÝ PARLAMENT 
Študentský parlament Ekonomickej univerzity (ďalej len ŠP EU) prešiel v roku 2005 mnohými zmenami, 
najmä v organizačnej štruktúre. Zmenila sa i náplň činnosti ŠP EU. 

Je to najvyšší reprezentačný orgán zastupujúci všetkých študentov EU a zároveň zjednocuje jednotlivé fa-
kultné parlamenty v otázkach celej univerzity. Fakultné parlamenty majú svoje špecifiká a ŠP EU im pomá-
ha užšie spolupracovať a sprostredkovať informácie medzi jednotlivými parlamentmi. Z tohto vychádzala 
i jeho činnosť v roku 2005. 

Reprezentácia a organizácia fakultných parlamentov univerzity dostala prednosť pred vlastnými aktivitami 
ŠP EU. V rámci reprezentácie ide hlavne o najdôležitejšiu úlohu ŠP EU, a to vytvárať komunikačný a in-
formačný kanál medzi rektorom EU, vedením EU, ŠP EU a jednotlivými fakultnými ŠP. Ďalej zodpovedne 
zastupovať fakultné ŠP a tým i študentov jednotlivých fakúlt pri rokovaniach s organizáciami, vládnymi or-
gánmi a rôznymi združeniami na úrovni EU. Pravidelne sa zúčastňovať na kolégiách rektora, na pravidel-
ných aj nepravidelných komisiách a zasadnutiach, kde je potrebné zastúpenie študentov. 

Pri organizácii činnosti jednotlivých parlamentov sme sa sústredili najmä na koordináciu spolupráce medzi 
jednotlivými fakultnými ŠP, na informovanie a podávanie nezáväzných návrhov jednotlivým fakultným ŠP. 
ŠP EU sa usiluje o koordináciu študentských aktivít na pôde EU a kultúrne i spoločenské vyžitie študentov 
univerzity. 
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Problémy „študentského života“ študentov univerzity sme sa rozhodli riešiť nepriamou formou, t. j. ŠP EU 
slúžil ako sprostredkovateľ, ktorý daný problém vždy posunul priamo jednotlivému fakultnému parlamentu, 
ktorý mal na vyriešenie tohto problému najlepšie predpoklady, resp. vedel adresnejšie pomôcť dotknutým 
študentom. Tento spôsob sa nám veľmi dobre osvedčil. Riešenie problémov sa zefektívnilo i časovo urých-
lilo, keďže jednotlivé parlamenty sú oveľa schopnejšie samostatne postupovať ako ŠP EU. 

Toto bol dôsledok toho, že ŠP EU sa v podstate transformoval viac na poradný ako na výkonný orgán uni-
verzity. Jeho činnosť sa obmedzila na niekoľko prednášok, organizovaných pre študentov v spolupráci 
s nadáciou F. A. Hayeka. Išlo o niekoľko jednorazových, i cyklus na seba nadväzujúcich, prednášok. 

ŠP EU participoval v malej miere i na organizácii rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, ako aj na dis-
kusných fórach v pozícii sprostredkovateľa. 

K ďalšej vlastnej činnosti ŠP EU patrí i otázka ubytovania študentov univerzity, kde je hlavnou úlohou do-
hodnúť podmienky ubytovania prijateľné nielen pre univerzitu a študentov, ale i pre jednotlivé fakulty, aby 
bola dodržaná spravodlivosť i hlavný cieľ, a to spokojnosť študentov. 

Ako ďalší reprezentatívny krok vpred môže ŠP EU uviesť pôsobenie zástupcov Ekonomickej univerzity 
v Bratislave v Študentskej rade vysokých škôl Slovenskej republiky (ŠRVŠ SR), najvyššom zastupiteľskom 
orgáne študentov Slovenskej republiky. V roku 2005 sa jeden, resp. jedna z delegátok za EU stala pred-
sedníčkou tejto rady, a tak EU mala vlastné zastúpenie v ŠRVŠ SR na najvyššom poste, čo pomohlo zvidi-
teľniť univerzitu. Aj prostredníctvom ostatných delegátov bola zabezpečená informovanosť študentov EU 
o aktivitách všetkých vysokoškolských študentov a dianí v ŠRVŠ SR. 

ŠP EU hodnotí svoju činnosť za uplynulý rok na pôde univerzity ako veľmi uspokojivú a prínosnú v rámci 
riešenia vzniknutých problémov. Jeho činnosť sa síce obmedzila, no o to úspešnejšie boli jednotlivé fakult-
né parlamenty. 

ZMENY VNÚTORNÝCH PREDPISOV A ZMENY V ORGÁNOCH EU V ROKU 2005 
V roku 2005 boli v zmysle zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov zrealizované zásadné zmeny vo vnútorných predpisoch EU. Novelizo-
vané boli tri základné dokumenty – Štatút EU, Študijný poriadok EU a Zásady výberového konania na 
obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, 
funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov EU. Následne po ich schválení Akademickým 
senátom EU dňa 29. 11. 2005 boli zaslané na registráciu na Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. 

V orgánoch akademickej samosprávy EU v roku 2005 nedošlo k žiadnej zmene. 

Po charakteristike činnosti na celouniverzitnej úrovni bude v ďalšom texte komprimovaný prehľad činnosti 
a výsledkov práce jednotlivých fakúlt a celouniverzitných pracovísk, ktorých činnosť je podrobnejšie uvede-
ná v ich vlastných správach. 

SUMARIZÁCIA VNÚTORNÝCH PRÍKAZOV A SMERNÍC 

PRÍKAZY REKTORA V ROKU 2005 
 1/2005 – na zabezpečenie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynakladania finančných prostriedkov 

štátneho rozpočtu prideleného na rok 2005 EU, 

 2/2005 – opatrenia zamerané na ochranu osôb a majetku v prípade vzniku mimoriadnych udalostí na EU, 

 3/2005 – na splnenie uložených opatrení z komplexnej protipožiarnej kontroly, 

 4/2005 – nové povinnosti zamestnávateľov pri prihlasovaní do Sociálnej poisťovne, 

 5/2005 – k mimoriadnej fyzickej inventúre ku dňu 31. 03. 2005, 

 6/2005 – na zabezpečenie plánu dovoleniek v roku 2005, 

 7/2005 – opatrenia v súvislosti s realizáciou prijímacích skúšok na EU, 

 8/2005 – v súvislosti s kontrolou hospodárenia v Účelovom zariadení Konventná č. 1 Bratislava, 

 9/2005 – v súvislosti s kontrolou hospodárenia v Účelovom zariadení ŠDaJ Horský park, 
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10/2005 – na vykonanie mimoriadnej fyzickej inventúry materiálu na sklade a v predajni a hmotného a ne-
hmotného majetku EU na pracovisku CUŠ – v Účelovom zariadení EU, Konventná 1 ku dňu 30. 
09. 2005, 

11/2005 – na zabezpečenie zlepšenia súčasného stavu hospodárenia s finančnými prostriedkami ŠR pride-
lenými EU, 

12/2005 – príkaz na vykonanie inventarizácie majetku EU, 
13/2005 – príkaz na vykonanie ročnej fyzickej inventúry a dokladovej inventúry na referáte civilnej ochrany, 
14/2005 – v súvislosti s kontrolou hospodárenia na FMV. 

INTERNÉ SMERNICE V ROKU 2005 
č. 1 – Registratúrny poriadok pre zabezpečenie jednotného, systematického a racionálneho výkonu odbor-

nej správy registratúry na Ekonomickej univerzite v Bratislave a registratúrny plán Ekonomickej uni-
verzity v Bratislave, 

č. 2 – Poplatky za ubytovanie v ŠD EU v Bratislave počas letných prázdnin, 

č. 3 – Poplatky za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach Ekonomickej univerzite v Bratislave, 

č. 4 – Poplatky za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach Ekonomickej univerzite v Bratislave, 

č. 5 – Zásady administratívneho a finančného riadenia medzinárodných vedeckovýskumných a vzdeláva-
cích projektov na Ekonomickej univerzite v Bratislave, 

č. 6 – Zásady organizačného a finančného zabezpečenia výučby v cudzích jazykoch, 

č. 7 – Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Ekonomickej univerzity v Bratislave, 

č. 8 – O školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EU v Bratislave – akademický rok 2006/2007. 

PREDPOKLADANÉ ZÁMERY ROZVOJA EU NA ROK 2006 
– Príprava a realizácia druhého kola hodnotenia Ekonomickej univerzity v Bratislave Európskou asociá-

ciou univerzít. 

– Koordinácia vedeckovýskumnej činnosti na EU – podanie výskumných projektov v rámci ESF. 

– Príprava podkladov za oblasť vedy a doktorandského štúdia k medzinárodnej evalvácii. 

– Rozširovanie medzinárodných kontaktov s univerzitami, vedeckovýskumnými pracoviskami, resp. výz-
namnými inštitúciami vo všetkých geopolitických oblastiach sveta: krajiny EU, obnovenie a skvalitňova-
nie kontaktov s univerzitami v strednej a východnej Európe (V4, Rusko, pobaltské krajiny), USA, krajiny 
v Latinskej Amerike, Čína, Japonsko, atď. 

– Zapojenie sa do nových medzinárodných projektov a programov, predovšetkým ERASMUS Mundus, 
TEMPUS, ALFA, projekt Asia – Európa na univerzitnej úrovni a na úrovni fakúlt s cieľom skvalitnenia 
medzinárodných kontaktov a tvorby vzdelávacích programov s dvojitými diplomami. 

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

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

– Sledovať dodržiavanie ustanovenia zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, ako 
aj Pracovného poriadku EU čl. 10 – Práva a povinnosti zamestnancov. Sledovať, či zamestnanec, ktorý 
si dojednal niekoľko pracovných pomerov u jedného alebo u viacerých zamestnávateľov neporušuje 
ustanovenie č. 16 bod 10 a 11 pracovného poriadku. 

– Dôsledná realizácia opatrení na hospodárne a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov univerzi-
ty v súlade s príkazmi rektora číslo 1/2006 a zásadami predbežnej a priebežnej finančnej kontroly. 

– Systémovo regulovať personálnou a mzdovou politikou v zmysle platných predpisov kvalifikačnú a ve-
kovú štruktúru učiteľov, vedeckovýskumných zamestnancov a ostatných zamestnancov univerzity. 

– V procese usmerňovania a realizácie personálnej a sociálnej politiky dbať na hospodárnosť a efektív-
nosť vynakladania prostriedkov rozpočtu. 
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2. ČINNOSŤ FAKÚLT 

NÁRODOHOSPODÁRSKA FAKULTA EU 

RIADENIE A ROZVOJ FAKULTY 
Činnosť na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len NHF EU) sa v roku 
2005 uskutočňovala v súlade s existujúcimi právnymi normami, štatútom fakulty a vnútornými predpismi 
fakulty a Ekonomickej univerzity. Pravidelne vykonávali činnosť aj poradné orgány dekana NHF EU (vede-
nie fakulty, kolégium dekana). Ich aktivity boli zamerané najmä na skvalitnenie obsahu a metodiky vzdelá-
vania, na rozvoj vedy a výskumu, na spoluprácu s významnými vedeckovýskumnými pracoviskami a s hos-
podárskymi inštitúciami, na medzinárodnú spoluprácu a personálny rozvoj. 

V roku 2005 pracovalo vedenie fakulty v nasledovnom zložení: 

 
Dekan: PROF. ING. RUDOLF SIVÁK, CSC. 

Prodekani:  DOC. ING. JUDITA TÁNCOŠOVÁ, CSC. prodekanka pre vzdelávaciu činnosť 
  a sociálnu starostlivosť študentov, 

 štatutárna zástupkyňa dekana 

 DOC. ING. VLADIMÍR GONDA, CSC. prodekan pre vedu a doktorandské štúdium 

 DOC. ING. EVA MUCHOVÁ, CSC. prodekanka pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou 

 DOC. ING. PAVOL OCHOTNICKÝ, CSC. prodekan pre rozvoj fakulty 
 
Tajomníčka fakulty: ING. GABRIELA REPOVÁ 

KOLÉGIUM DEKANA 
prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., Ing. Michal Borodovčák, CSc., prof. Ing. Milan Buček, DrSc., doc. Ing. Vladi-
mír Gonda, PhD., prof. Ing. Anežka Jankovská, PhD., prof. Ing. Ján Lisý, PhD., prof. Ing. Anna Majtánová, 
PhD., doc. Ing. Eva Muchová, PhD., doc. Ing. Pavol Ochotnický, PhD., Ing. Gabriela Repová, prof. Ing. Eva 
Rievajová, PhD., doc. Ing. Vojtech Stanek, PhD., prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD., Ing. Radovan Ščesný, doc. 
Ing. Judita Táncošová, PhD., Ing. Jarmila Vidová, PhD., predsedníčka Odborového zväzu, prof. Ing. Pavol 
Vincúr, PhD., František Hocman, predseda Študentského parlamentu 

VEDECKÁ RADA 
predseda: prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. 

členovia: 

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

externí členovia: 

doc. Ing. Jan Iša, DrSc., hosťujúci docent Ing. Jozef Búšik, PhD., hosťujúci docent Ing. Elena Kohútiková, 
PhD., prof. Ing. Jozef Košnár, DrSc., prof. Ing. Mikuláš Luptáčik, DrSc., doc. Ing. Jozef Makúch, PhD., doc. 
Ing. Milan Murgaš, PhD., Ing. Ján Artúr Oberhauser, PhD., prof. Ing. Tibor Paulík, PhD., Ing. Vladimír Rančík, 
hosťujúci docent, Ing. Peter Staněk, PhD., Ing. Ján Šaulič, PhD., hosťujúci docent Ing. Štefan Zajac, PhD. 
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NA NHF EU V ROKU 2005 PÔSOBILO 9 KATEDIER 
Katedra ekonomickej teórie (KET) prof. Ing. Ján Lisý, PhD. 
Katedra hospodárskej politiky (KHP) prof. Ing. Pavol Vincúr, PhD. 
Katedra financií (KF) Ing. Michal Borodovčák, PhD. 
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií (KBaMF) prof. Ing. Anežka Jankovská, PhD. 
Katedra poisťovníctva (KPoi) prof. Ing. Anna Majtánová, PhD. 
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja (KVSaRR) prof. Ing. Milan Buček, DrSc. 
Katedra sociálneho rozvoja a práce (KSRaP) doc. Ing. Vojtech Stanek, PhD. 
Katedra pedagogiky (KPg) prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD. 
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (KAIaVT) Ing. Radovan Ščesný 

Odborné smerovanie a rozvoj fakulty vychádzal aj v roku 2005 z Koncepcie rozvoja NHF EU do roku 2007 
a z dlhodobého zámeru rozvoja fakulty do roku 2010. V priebehu roka vedenie fakulty konkretizovalo kon-
cepciu rozvoja (dlhodobý zámer) do roku 2010. Na základe zhodnotenia východiskovej pozície fakulty, 
rámcových zmien a pri zohľadnení strategického smerovania Ekonomickej univerzity bol rozvoj fakulty za-
meraný na dva strategické ciele: 

• dobudovať NHF EU na fakultu schopnú poskytovať v súlade so svojím profilom kvalitné vysokoškolské 
vzdelávanie v rámci európskeho priestoru 

• prispieť k transformácii Ekonomickej univerzity na výskumnú univerzitu 

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

Išlo o zabezpečenie: 

• transferu najnovších poznatkov svetovej ekonomickej teórie do výučby 

• moderných foriem výučby a trvalej kvality výučby 

• aktivít v oblasti vedy a aplikovaného výskumu 

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

• informovanosti o fakulte pre verejnosť 

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

• rozvoja podnikateľských aktivít fakulty 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 
Výchovno-vzdelávacia činnosť bola v roku 2005 zameraná predovšetkým na zvýšenie kvality všetkých fo-
riem pedagogického procesu zo stránky obsahovej a metodickej (v prednáškach, konzultáciách, seminá-
roch a cvičeniach). Jedným z hlavných cieľov pedagogického procesu bolo naplniť požiadavky kladené na 
ekonomické vzdelávanie podľa jednotlivých študijných odborov a študijných programov akreditovaných na 
NHF EU a pripraviť absolventov schopných reagovať na požiadavky hospodárskej praxe. Riešili sa aj otáz-
ky nového obsahového zamerania študijných odborov a študijných programov na jednotlivých stupňoch 
štúdia, s cieľom dosiahnuť úroveň štandardov v krajinách Európskej únie. V roku 2005 sa začala realizovať 
výučba v novoakreditovaných študijných programoch v 1. a v 2. stupni štúdia. 

V pedagogickej oblasti bola činnosť NHF EU v roku 2005 orientovaná najmä: 

• na metodickú prípravu a obsahové zameranie jednotlivých predmetov v učebných plánoch novoakredi-
tovaných študijných odborov a študijných programov na jednotlivých stupňoch štúdia, k čomu smeruje 
aj edičná činnosť fakulty; 

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

• na skoordinovanie dobiehajúcich učebných plánov študijných odborov a špecializácií a trvalé vytváranie 
predpokladov prípravy absolventov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia podľa požia-
daviek na trhu práce; 
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• na prepájanie teórie s praxou, čoho výsledkom bolo zapájanie odborníkov z hospodárskej praxe a za-
hraničných lektorov do výchovno-vzdelávacej činnosti, a to nielen v pedagogickom procese (vo všet-
kých formách vysokoškolskej výučby), ale aj v komisiách pre štátne skúšky, pri vedení diplomových 
prác, resp. vypracúvaní posudkov diplomových prác a pod.; 

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

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

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

• na skvalitnenie všetkých foriem výučby a realizáciu systému vyhodnocovania úrovne výučby formou 
dotazníkov, ktorá sa na NHF EU uskutočňuje v dvoch rovinách, a to: 

a) na úrovni katedier, ktoré uskutočňovali anketu na záver semestra podľa jednotlivých predmetov 
a vedúci katedier na jej základe prijímali opatrenia na ďalšie zlepšenie kvality výučby tak z obsaho-
vej, ako aj metodickej stránky; 

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

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

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

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

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

Na NHF EU študovalo k 31. 10. 2005 na 1. a 2. stupni štúdia spolu 2878 študentov a na 3. stupni 160 dok-
torandov. 

STAV ŠTUDENTOV A DOKTORANDOV K 31. 10. 2005 TAB. 2.1 

1. ročník 
 druh a forma štúdia spolu ženy 

spolu noví 
2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Bc. DŠ 440 250 440 425 0 0 0 0 
Bc. EŠ 295 187 174 153 76 45 0 0 
Ing. DŠ 1544 885 0 0 506 318 336 384 
Ing. EŠ 554 369 0 0 104 134 130 186 
Ing. DŠ – 2-ročné 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ing. EŠ – 2-ročné 39 30 0 0 0 0 39 0 

 

zahraniční 6 4 2 1 1 1 2 0 

spolu 2878 1725 616 579 687 498 507 570 
doktorandi DŠ 22 15 12 12 7 3 0 0 

 
doktorandi EŠ 138 58 27 27 20 32 34 25 

spolu 160 73 39 39 27 35 34 25 
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ŠTUDENTI NHF EU ŠTUDOVALI V TÝCHTO AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH A PROGRAMOCH TAB. 2.2 
študijný odbor študijný program forma štúdia druh štúdia

Financie, bankovníctvo a investovanie Financie, bankovníctvo a investovanie DŠ, EŠ 1. stupeň 
Poisťovníctvo Poisťovníctvo DŠ, EŠ 1. stupeň 
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj DŠ, EŠ 1. stupeň 
Národné hospodárstvo Národné hospodárstvo DŠ, EŠ 1. stupeň 
Národné hospodárstvo Ľudské zdroje v sociálno-ekonomickom rozvoji DŠ, EŠ 1. stupeň 
Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy Učiteľstvo praktických ekonomických predmetov DŠ, EŠ 1. stupeň 
Financie, bankovníctvo a investovanie Financie DŠ, EŠ 2. stupeň 
Financie, bankovníctvo a investovanie Bankovníctvo DŠ, EŠ 2. stupeň 
Financie, bankovníctvo a investovanie Daňovníctvo a daňové poradenstvo DŠ, EŠ 2. stupeň 
Poisťovníctvo Poisťovníctvo DŠ, EŠ 2. stupeň 
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj DŠ, EŠ 2. stupeň 
Národné hospodárstvo Hospodárska politika DŠ, EŠ 2. stupeň 
Národné hospodárstvo Sociálny rozvoj a sociálna politika DŠ, EŠ 2. stupeň 
Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov DŠ, EŠ 2. stupeň 
Dejiny národného hospodárstva Dejiny národného hospodárstva  DŠ, EŠ 3. stupeň 
Ekonomická teória Ekonomická teória DŠ, EŠ 3. stupeň 
Ekonomická teória Hospodárska politika DŠ, EŠ 3. stupeň 
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj DŠ, EŠ 3. stupeň 
Financie Financie a bankovníctvo DŠ, EŠ 3. stupeň 
Poisťovníctvo Poisťovníctvo DŠ, EŠ 3. stupeň 
Prognostika Prognostika DŠ, EŠ 3. stupeň 
Odborová didaktika Teória ekonomického vzdelávania DŠ, EŠ 3. stupeň 

VEDECKOVÝSKUMNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
Vedecký a výskumný potenciál NHF EU bol v roku 2005 prioritne orientovaný na rozvíjanie základného vý-
skumu s cieľom zabezpečiť rozvoj ekonomickej teórie a na základe najnovších poznatkov rozvíjať študijné 
a vedné odbory na fakulte. Špecifické zameranie vedeckovýskumnej činnosti jednotlivých katedier NHF EU 
pritom vyplynulo z profilácie týchto pracovísk. 
Zámery výskumu boli na fakulte v roku 2005 splnené. Dokumentujú to závery zo 4 záverečných oponentúr 
IGP a 1 záverečnej oponentúry IGP mladých vedeckých pracovníkov, ktoré sa uskutočnili na fakulte v de-
cembri 2005, ako aj 3 záverečné správy z riešenia projektov VEGA, 5 hodnotiacich správ za prvú etapu 
riešenia grantových výskumných projektov VEGA, 3 hodnotiacich správ za prvú etapu riešenia grantových 
výskumných projektov KEGA, 2 priebežných oponentúr IGP mladých vedeckých pracovníkov. 
Výsledky výskumu riešitelia prezentovali na zahraničných a domácich konferenciách a seminároch. Boli 
z nich vydané zborníky a učitelia fakulty publikovali výsledky výskumu aj vo vedeckých a v odborných ča-
sopisoch, ako aj vo forme spracovania monografií, vysokoškolských učebníc a skrípt. Výsledky sa tiež vyu-
žili v pedagogickom procese. 
V roku 2005 sa na NHF EU riešilo 40 vedeckovýskumných projektov (druhy projektov a pridelené finančné 
prostriedky sú uvedené v tabuľke). 
 TAB. 2.3 

druh počet pridelené finančné prostriedky v tis. Sk 
Zahraničné granty (6. RP) 1 29 
Projekty ŠPVaV 1 3 085 
Projekty VEGA 15 1 915 
Projekty KEGA 3 405 
Projekty MVTS (SR – ČR) 1 29 
Inštitucionálne projekty (IGP) 4 173 
Projekty mladých pracovníkov do 35 rokov  3 91 
Iné projekty (ESF, spoločenské objednávky, rozvojové projekty) 9 6 194 
spolu 37 11 921 

Pridelené finančné prostriedky boli použité efektívne a boli vyčerpané. Z hľadiska objemu však nepokrývali 
potreby jednotlivých riešiteľov a katedier. Ich nedostatok sa negatívne prejavil v materiálnom zabezpečení 
výskumu, ako aj v problémoch s financovaním účasti učiteľov na domácich a zahraničných konferenciách 
a pri zabezpečovaní publikovania výstupov z vedeckovýskumnej činnosti. 
V roku 2005 rozvíjala fakulta vo výskume aj spoluprácu s inštitúciami v SR a v zahraničí. Aj keď táto spolu-
práca nemala často priamy finančný efekt, resp. tento efekt bol ťažko vyčísliteľný, jej nesporný význam bol 
v tom, že pomáhala zabezpečiť kompatibilitu obsahu výučby s poprednými ekonomickými školami a fakultami 
v zahraničí a rozvíjať medzinárodnú kooperáciu vo vede a výskume. Spolupráca sa orientovala na vypracú-
vanie odborných posudkov na výskumné úlohy a dizertačné práce, členstvo v oponentských radách a komi-
siách, v spoločných odborových komisiách, vo vedeckých radách a slúžila tiež na rozšírenie informačnej zá-
kladne na riešenie výskumných úloh a na rozvoj vedeckých a pedagogických kontaktov učiteľov fakulty. 
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Viaceré výstupy z riešenia vedeckovýskumných projektov na NHF EU sa využili pri tvorbe koncepčných 
vládnych dokumentov, legislatívy, pri formulovaní niektorých záverov v rámci reformy verejnej správy, inšti-
tucionalizácie regionálneho rozvoja, reformy ekonomického vzdelávania a pod. 
Ku konkrétnym výsledkom z riešenia výskumných projektov v roku 2005 možno zahrnúť aj rozsiahly počet 
publikovaných výstupov. 
ŠTRUKTÚRA PUBLIKOVANÝCH PRÁC A VÝSTUPOV PRACOVNÍKOV FAKULTY TAB. 2.4 

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

 – v domácich vydavateľstvách 11 
Odborné knižné publikácie – v zahraničných vydavateľstvách – 

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

 – domácich 4 
Kapitoly v odborných knižných publikáciách – zahraničných 3 

 – domácich 1 
Vysokoškolské učebnice knižné – v zahraničných vydavateľstvách – 

 – v domácich vydavateľstvách 9 
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach – zahraničných 1 

 – domácich 2 
Učebné texty (skriptá – prednášky, cvičenia) 15 
Kapitoly v učebných textoch 16 
Stredoškolské učebnice 12 
b) Vedecké a umelecké práce publikované v recenzovaných vedeckých a umeleckých časopisoch 55 
Karentované (Current Contents) časopisy zahraničné 3 
Karentované (Current Contents) časopisy domáce 10 
Nekarentované časopisy zahraničné 8 
Nekarentované časopisy domáce 34 
c) Odborné práce publikované v recenzovaných odborných časopisoch 33 

 – v zahraničných 3 
 – v domácich 21 

Recenzie v odborných časopisoch 9 
d) Odborné práce publikované v odborných časopisoch 64 

 – v zahraničných – 
 – v domácich 62 
Recenzie v odborných časopisoch 2 

e) Vedecké práce publikované v zborníkoch (z konferencií) 210 
V medzinárodných – recenzovaných zborníkoch 72 

 – ostatných zborníkoch 13 
V domácich – recenzovaných zborníkoch 105 

 – ostatných zborníkoch 20 
f) Prezentácia na vedeckých (umeleckých) sympóziách, kongresoch a pod. 145 
Medzinárodných – vyžiadané prednášky 18 

 – prijaté prednášky 33 
 – postre – 

Domácich – vyžiadané prednášky 43 
 – prijaté prednášky 50 
 – postre 1 

g) Správy o vedeckovýskumnej činnosti 34 
IGP EU 4 
IGP mladých pracovníkov 3 
VEGA 8 
KEGA 3 
MVTS – bilaterálne SR – ČR 1 
Úlohy riešené podľa HZ 8 
Výskumné štúdie 7 
h) Ostatné 78 
Redakčné a zostavovateľské práce 9 
Heslá v domácich encyklopédiách 27 
Ostatné odborné práce 42 

 

Z hľadiska štruktúry výskumných projektov bol v roku 2005 trend znižovať počet riešených interných inštitu-
cionálnych grantov EU a orientovať sa na externé granty, a to VEGU, KEGU a medzinárodné granty vráta-
ne zapojenia sa do 6. RP. 
KVSaRR riešila v roku 2005 v rámci 6. RP EÚ projekt Regional trajectories to the knowlege economy: a dy-
namic model EURODIT. Cieľom projektu je výskum úlohy poznatkovej ekonomiky v európskych regiónoch 
a porozumenie politike, ktorá by umožňovala ich sociálnu kohéziu. V tomto rámci sa skúmajú také procesy 
priestorového usporiadania, ako je systém klastrov a inovačného prostredia. Na projekte sa zúčastňuje 24 
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európskych univerzít a výskumných centier. Koordinátorom projektu je University of Birmingham UK, Centre 
for Urban and Regional Studies. 
Uvedená katedra tiež gestoruje projekt štátneho programu vedy a techniky Analýza podnikateľského pros-
tredia a bariér absorpčnej schopnosti regiónov, na ktorom participujú ďalšie vedeckovýskumné pracoviská 
na Slovensku. Cieľom projektu je analýza podnikateľského prostredia Slovenska podľa jednotlivých regió-
nov a zároveň porovnanie s krajinami/regiónmi Európskej únie a novými členmi EÚ. 
Učitelia NHF EU gestorujú aj 2 projekty riešené v rámci Európského sociálneho fondu: KET – Rozvoj celoži-
votného vzdelávania ekonomických žurnalistov v Bratislavskom regióne, KSRaP – Podpora implementácie 
učiacej sa organizácie v Bratislavskom samosprávnom kraji a participujú na riešení 3 ďalších projektov ESF. 
Celkovo možno konštatovať, že vedeckovýskumná činnosť NHF EU aj v roku 2005 vychádzala z potrieb pe-
dagogického procesu, vedeckého zamerania fakulty, ako aj z potrieb hospodárskej praxe a posilnila kredit 
fakulty medzi ekonomickými fakultami doma aj v zahraničí. Zároveň pomohla skvalitniť pedagogický proces 
a mnohé výstupy tejto činnosti využívajú inštitúcie hospodárskej praxe a i ďalšie vzdelávacie inštitúcie. 

ČLENSTVO UČITEĽOV NHF EU V ROKU 2005 VO VEDECKÝCH RADÁCH A TÍMOCH INÝCH UNIVERZÍT A ORGÁNOV V SR A ZAHRANIČÍ 
UVEDENÉ AKTIVITY VYKONÁVALI UČITELIA NHF EU ČLENSTVOM V TÝCHTO ORGÁNOCH TAB. 2.5 

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

Tím posudzovateľov Grantovej agentúry ČR, Praha 3 
Tím posudzovateľov rekvalifikačných kurzov pre potreby akreditačnej komisie MŠ SR 1 
Komisia VEGA MŠ SR a SAV pre ekonomické a právne vedy 1 
Predsedníctvo VEGA a podpredseda komisie Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV pre ekonomické a právne vedy 
ESF MU v Brne (04. 11. 2002) 1 

Vedecká rada Fakulty managementu v Jindřichovom Hradci 1 
Vedecká rada Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 
Vědecká rada Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně 1 
Vedecká rada Ústavu slovenskej a svetovej ekonomiky v Bratislave 1 
Vedecká rada VŠEMVS Bratislava 1 
Redakčná rada časopisu Ekonomická revue – odborný časopis Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava 1 
Redakčná rada časopisu Obchodno-podnikateľskej fakulty v Karvinej, Slezská univerzita v Opave – Acta academica karviniensis 1 
Redakčná rada Ekonomického časopisu/Journal of Economics 1 
Redakčná rada vedeckého časopisu Ekonomika a spoločnosť – Ekonomickej fakulty UMB 1 
Edičná rada časopisu Národohospodářský obzor (vedecký časopis Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně) 1 
Komisia pre štátne doktorandské skúšky a pre obhajoby dizertačných prác v doktorskom študijnom programe ekonomické 
teórie, odbor ekonómie na ESF MU v Brne 3 

Komisia pre štátne doktorské skúšky a komisia pre obhajoby dizertačných prác ESF MU v Brne  1 
Komisia pre štátne doktorandské skúšky a pre obhajoby dizertačných prác EF UMB v Banskej Bystrici 1 
Školitelia pre doktorské študijné programy na ESF MU v Brne 
pre doktorský študijný program: Ekonomické teorie, odbor ekonomia na ESF MU v Brne 4 

Oborová rada v doktorandskom študijnom programe Ekonomické teorie – odbor ekonómia na ESF MU v Brne 2 
Komisia pre štátne záverečné skúšky magisterského študijného programu Slezské univerzity v Opavě, 
Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 3 

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

Pracovná skupina AK pre oblasť ekonómie a manažmentu s pôsobnosťou pre študijné odbory 3.3.1 – 3.3.4; 3.3.17 – 3.3.19 1 
Pracovná skupina pre VŠ ekonomického zamerania Akreditačnej komisie vlády pri MŠ SR – člen 1 
VR Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčín 4 
Redakčná rada časopisu Účtovníctvo, auditorstvo, daňovníctvo – predseda 1 
Redakčná rada – Vedecké listy STU Bratislava 1 
Externý examinátor City University Bratislava 1 
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Open University Czech Republic – vedecká rada 1 
Podpredseda Spoločnosti A. Dubčeka 1 
Pracovná skupina pre VŠ ekonomického zamerania Akreditačnej komisie vlády pri MŠ SR 1 
Komisia MPSVaR SR pre cenu práce 1 
Rada Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov 1 
VR Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava 1 
VR Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne 1 
VR Drevárskej fakulty TU vo Zvolene 1 
VR Prognostický ústav SAV 1 
Výbor pre Slovenské audítorské štandardy pri SKAu 1 
Komisia VEGA 1 
Akreditačná komisia poradný orgán vlády SR 1 
Akreditačná komisia MŠ SR 1 
Národná riadiaca komisia pre realizáciu zapojenia SR do projektu UNCTADu a IFADU na posilnenie kapacít 
účtovného výkazníctva a audítorstva 1 

Skúšobná komisia pre skúšky uchádzačov o audítorskú profesiu pri MF SR 1 
Pracovná skupina pre VŠ ekonomického zamerania Akreditačnej komisie vlády pri MŠ SR 1 
Prezídium Slovenskej komory audítorov a predseda Výboru pre etiku pri Prezídiu SKAu 1 
Vedecké kolégium SAV pre spoločenské vedy 1 
Ústavná rada pri ŠIOV v Bratislave 1 
Predsedníctvo KEGA 1 
Komisia KEGA č. 1 1 
Odborná komisia pre tvorbu ZPD pri ŠIOV v Bratislave 4 
Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska 1 
Intersteno – Medzinárodná federácia pre spracovanie informácií 1 
Redakčná rada časopisu Slovenský stenograf 1 
Redakčná rada časopisu Pedagogické spektrum 1 
Redakčná rada časopisu ESC odborný ekonomický časopis 1 
Vedecká rada Fakulty financií, UMB, Banská Bystrica 3 
Vedecká rada Ekonomickej fakulty TU v Košiciach 1 
Vedecká rada Fakulty ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice 1 
Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku SR, predseda 1 
Klub regionalistov, predseda 1 
Slovenská sekcia ERSA (Euroepan Regional Science Association) 12 
Slovenská sekcia RSAI (Regional Science Association International) 12 
Rada vlády SR pre verejnú správu, člen 1 
Stála expertná komisia pre environmentálnu a ekologickú výchovu a vzdelávanie na vysokých školách, MŠ SR, člen 1 
Ústredná rada pre environmentálnu výchovu a vzdelávanie, poradný a koordinačný orgán ministra životného prostredia SR 1 
Team Europe, člen, Delegation of the European Commission in the Slovak Republic 1 
Editorial Board Member, Occasional Paers, The Network of Institutes and Schools of Public Administration 
in Central and Eastern Europe, Bratislava, člen 2002 1 

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

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

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

European Regional Science Association Council, člen európskeho výboru 1 
Special preparatory programme for the Structural funds in the Slovak Republic, Senior Expert in Programming and Training Group 1 
Systematische Evaluierung des Regionalmanagements in Osterreich (Bundeskanzleramt, Abteilung IV/4) 1 
Danube Space Study, EC, DG XVI 1 
Vision Planet – Strategies for Integrated Spatial Development of the Central European, Danubian and Adriatic Space, EC, DG XVI 1 
Výbor pre finančnú inštitúciu pre SKAu 1 
Národná riadiaca komisia pre oblasť medzinárodné účtovné štandardy 1 
Pracovná skupina pre VŠ ekonomického zamerania Akreditačnej komisie vlády pri MŠ SR 1 
Komisia pre odbornú skúšku poisťovacieho makléra a poisťovacieho agenta – Úrad pre finančný trh 1 
Komisia pre odbornú skúšku sprostredkovateľa starobného dôchodkového sporenia – Úrad pre finančný trh 1 
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MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A ZAHRANIČNÁ ČINNOSŤ 
Medzinárodná spolupráca patrí svojím významom medzi kľúčové priority fakulty. NHF EU je viacero rokov 
zapojená do mnohých medzinárodných programov, ku ktorým patria tak štandardné európske vzdelávacie 
a výskumné programy, ako aj bilaterálne programy spolupráce s európskymi univerzitami. Z európskych 
programov boli pracoviská NHF EU v roku 2005 zapojené najmä do týchto programov: 

a) Na prednáškových pobytoch na európskych univerzitách sa ako hosťujúci docenti a profesori v rámci 
programu Socrates/Erasmus zúčastnili títo učitelia NHF EU: 

 prof. Ing. Milan Buček, DrSc.   – University of Padova, Taliansko 
 prof. Ing. Otto Sobek, CSc.   – Wirtschaftsuniversität Wien, Rakúsko 
 doc. Ing. Anetta Čaplánová, PhD.  – University of Catanzaro, Taliansko 
 doc. Ing. Eva Muchová, PhD.   – ISCTE, Lisabon, Portugalsko 

b) NHF EU aj v roku 2005 pokračovala v projekte v rámci programu Socrates – Intensive Programme on Euro-
pean Integration (Intenzívny program o európskej integrácii). Partnerskými univerzitami pre fakultu sú: Uni-
versidade de Coimbra, Portugalsko, UFSIA Antwerpen, Belgicko, Faculteit der Economische Wetenscha-
pen, Groningen, Holandsko, Katolícka univerzita Leuven, Belgicko, University of Siena, Taliansko. 

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

d) Učitelia fakulty participujú na riešení celoškolského projektu Európského sociálneho fondu JPD NUTS 
II. Bratislava, Cieľ 3 č. 13120120125 – Internacionalizácia vzdelávania ekonómov a manažérov. Na 
projekte sa podieľa 22 učiteľov NHF EU, ktorí pracujú na príprave výučby 28 predmetov v cudzom jazy-
ku, z toho 16 predmetov v anglickom jazyku, 6 predmetov v nemeckom jazyku, 3 predmety vo francúz-
skom jazyku a 3 predmety v ruskom jazyku. 

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

f) Spolupráca v rámci bilaterálnych zmlúv: NHF EU mala v roku 2005 v rámci programu Socrates/Eras-
mus uzatvorené bilaterálne dohody týkajúce sa výmenných pobytov učiteľov a študentov s týmito výz-
nammými európskymi univerzitami: 

 Université de Droit, d`Aix-Marseille, Francúzsko, University of Poitiers, Francúzsko, Université Paul 
Cezanne, Aix-Marseille 3, Francúzsko, Universita degli Studi di Siena, Taliansko, Friedrich Schiller Uni-
versity, Jena, Nemecko, University of Aarhus, Dánsko, Universidade de Coimbra, Portugalsko. 

V roku 2005 bolo na NHF EU prijatých 85 zahraničných hostí, a to na úrovni vedenia fakulty, ako aj kate-
dier. Tieto návštevy boli spojené s konzultáciami týkajúcimi sa obsahu a metód výučby predmetov, s účas-
ťou na konferenciách a seminároch, ako aj s monitorovaním možných foriem spolupráce s fakultou. 

 TAB. 2.6 

štát hostia 
Česká republika 72 
Veľká Británia 2 
Holandsko 1 
Poľsko 6 
Rakúsko 1 
USA 3 
spolu 85 

Vedenie NHF EU prijalo v roku 2005 týchto významných zahraničných hostí: prof. Kris Bulcroft, prorektorku 
pre vzdelávanie z Western Washington University, USA, ktorá viedla seminár na tému Trendy na trhu s vy-
sokoškolským vzdelaním, hosť. doc. Dr. Andreas Georgiou, Medzinárodný menový fond Washington, USA, 
prof. Gerald Groshek, University of Redlands, USA, Dr. Adrian Winnett, University of Bath, Department of 
Economics and International, Anglicko – účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii organizovanej KET 
na tému Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe 
do Európskej únie, Dr. Colin Lawson, University of Bath, Department of Economics and International, Ang-
licko, účasť na rovnakej medzinárodnej vedeckej konferencii. 
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V rámci internacionalizácie vzdelávania fakulta v roku 2005 ponúkla zahraničným študentom programu 
ERASMUS a tiež študentom EU, výučbu vybraných predmetov vo svetových jazykoch: Trh práce a ma-
nažment ľudských zdrojov (AJ), Finanzen und Währung (NJ), International Taxation (AJ), Local Finance 
(AJ), Economics (AJ), Economic Models in International Finance (AJ), Finanzen von Selbstverwaltung-
seinheiten (NJ), L´Economie Generale (FJ). Súčasťou vzdelávacieho programu fakulty sa stali predmety 
vyučované v cudzích jazykoch profesormi a docentmi zo zahraničných univerzít ako napr. hosťujúci do-
cent Andreas Georgiou: Finančné programovanie (AJ). 
Vyslania študentov na zahraničné študijné pobyty sa realizovali v rámci medzinárodných výmenných prog-
ramov, do ktorých bola fakulta zapojená. V roku 2005 absolvovalo študijné pobyty, príp. odbornú prax 
v zahraničí 35 študentov NHF EU (z toho podľa celouniverzitných, resp. fakultných programov): 

 TAB. 2.7 

program počet 
SOCRATES/SLSP 27 
Belgicko 3 
Francúzsko 11 
Švédsko 1 
Fínsko 1 
Nórsko 1 
Taliansko 1 
Rakúsko 3 
NSR 3 
Portugalsko 3 
CELE – odborná prax 2 
Portugalsko 1 
Španielsko 1 
CEEPUS 2 
ČR 1 
Rakúsko 1 
MIBPECO – NSR 1 
LŠ Danubia 3 
spolu 35 

V  roku 2005 vycestovalo do zahraničia 98 učiteľov NHF EU. V rozhodujúcej miere to boli krátkodobé za-
hraničné cesty zamerané na účasť na medzinárodných konferenciách, kongresoch, seminároch a work-
shopoch. V rámci týchto pobytov sa tiež zrealizovali krátkodobé stáže a návštevy vyplývajúce z bilaterálnej 
a multilaterálnej spolupráce. 

VYCESTOVANIA UČITEĽOV TAB. 2.8 

štát počet 
Belgicko 3 
Česká republika 69 
Fínsko 1 
Francúzsko 2 
Holandsko 1 
Poľsko 6 
Portugalsko 1 
Rakúsko 5 
NSR 3 
Švajčiarsko 1 
Taliansko 3 
Veľká Británia 3 
spolu 98 
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Na základe bilaterálnych zmlúv spolupracuje NHF EU s viac ako 20 zahraničnými univerzitami. K najdôleži-
tejším partnerom patria: University of Coimbra, Faculty of Economics, Portugalsko, Universite Pierre Men-
dès France de Grenoble, Institut d’Urbanisme, Francúzsko, Université Marne La Vallée, Francúzsko, Uni-
versity of Bath, Veľká Británia, Universiteit Antwerpen (UFSIA), Belgicko, Aarhus University, Dánsko, Uni-
versita Degli Studi di Catanzaro „Magna Graecia“, Taliansko, Universita Degli Studi di Siena, Siena, Talian-
sko, University of Poitiers, Francúzsko, University of Glasgow, Škótsko, University of Dundee, Škótsko,  
University of Sterling, Škótsko, ISCTE, Lisabon, Portugalsko, University of Luton, Veľká Británia, University 
of Gronigen, Holandsko, University of Leuven, Belgicko, University of Sevilha, Španielsko, University of 
Siena, Taliansko, University of Uppsala, Švédsko, Masarykova univerzita v Brne, VŠE Praha. 

SPOLUPRÁCA S HOSPODÁRSKOU PRAXOU 

Fakulta pokračovala v roku 2005 v rozvoji pracovných/odborných kontaktov a v spolupráci s organizáciami 
a inštitúciami hospodárskej praxe, pričom sa prioritne orientovala na rozšírenie spolupráce smerom k za-
hraničiu. Spolupráca s inštitúciami hospodárskej praxe prebieha viacerými formami: 

a) Užšie prepojenie/konfrontácia teoretických poznatkov rozvíjaných na fakulte s poznatkami zástupcov 
hospodárskej sféry SR či v zahraničí a prenos týchto poznatkov do výskumno-pedagogickej činnosti na fakul-
te. Toto predstavovalo hlavnú formu spolupráce. Spolupráca sa zameriavala predovšetkým na organizovanie 
spoločných odborných seminárov, vypracúvanie odborných posudkov výskumných úloh, členstvo v oponent-
ských komisiách, vypracúvanie ekonomických analýz, odborných stanovísk ku koncepčným a hodnotiacim 
dokumentom, ale aj na členstvo pedagógov v odborných grémiách vrcholových inštitúcií a významných pod-
nikateľských subjektov SR. Významnú oblasť spolupráce predstavovala výmena a vzájomné poskytovanie 
aktuálnych informácií a poznatkov, v oblasti propagácie a publikačnej činnosti a v oblasti zvyšovania kvalifiká-
cie. Viaceré výstupy z riešenia vedeckovýskumných projektov, ďalších fakultných výstupov, poznatky peda-
gógov, ale aj študentov boli poskytnuté tvorcom koncepčných vládnych dokumentov, odborným a poraden-
ským tímom zodpovedným za koncipovanie a implementáciu reforiem prebiehajúcich v SR. 

b) Fakulta pomáhala absolventom pri uplatnení sa na trhu práce najmä prostredníctvom poskytovania in-
formácií o prejavenom záujme spolupracujúcich firiem a inštitúcií o absolventov fakulty a prezentačnými 
aktivitami takýchto organizácií, resp. poskytovaním referencií o absolventoch zo strany učiteľov. 

c) Rozsiahlym zapojením renomovaných odborníkov z praxe do pedagogického procesu a prednáška-
mi/seminármi významných odborníkov zo SR a zahraničia, orientovanými na aktuálne ekonomické témy, 
fakulta reagovala na záujem študentov o takúto formu skvalitnenia štúdia. Zároveň tým vedenie fakulty roz-
víjalo schopnosti študentov tvorivo aplikovať získané teoretické poznatky a schopnosť diskutovať o aktuál-
nych ekonomických problémoch. 

d) Zlepšenie materiálnych a finančných podmienok činnosti fakulty, ako bolo sponzorovanie vedeckých 
konferencií, seminárov, finančná pomoc pri vydávaní vysokoškolských učebníc, monografií, učebných tex-
tov a zborníkov, pri kancelárskom, počítačovom a softvérovom vybavení učební. Tejto forme spolupráce 
venuje vedenie fakulty stále zvýšenú pozornosť. 

V roku 2005 využila NHF EU možnosť predložiť na Ministerstvo školstva SR rozvojové projekty. Fakulta 
získala a realizuje rozvojové projekty v týchto oblastiach: 
a) unikátne pracovisko na výchovu doktorandov v oblasti rozhodovania a simulácie operácií na finančných 

trhoch, 

b) v rámci rozvoja elektronického vzdelávania fakulta realizuje 3 projekty, 

c) informatizácia pracoviska Cvičná firma na EU a Mobilná cvičná firma. 

ORGANIZAČNÝ A PERSONÁLNY ROZVOJ FAKULTY 

K 31. 12. 2005 pracovalo na fakulte 136 pedagogických pracovníkov, z ktorých bolo 20 profesorov (z toho 5 
mimoriadnych profesorov) a 40 docentov. Podiel profesorov z celkového počtu učiteľov bol 14,7 %, podiel 
docentov 29,4 %. Pedagogický proces na fakulte zabezpečovalo 71 odborných asistentov, z toho 34 CSc., 
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resp. PhD., čo bolo 52,2 % a 5 asistentov čo bolo 3,7 % z celkového počtu učiteľov. Na fakulte pôsobilo 
priemerne 18 externých pedagógov z iných univerzít, resp. významných odborníkov z hospodárskej praxe. 
V roku 2005 odišlo z fakulty 14 pracovníkov, z toho 12 pedagogických pracovníkov a 2 vedeckovýskumní 
pracovníci. K 31. 12. 2005 bolo na fakultu prijatých 24 pedagogických pracovníkov. 

V kategórii vedeckovýskumných pracovníkov pôsobilo na fakulte 11 pracovníkov, z toho 1 bol prijatý v roku 
2005. Na fakulte tiež pôsobilo 24 technicko-hospodárskych pracovníkov. V roku 2005 sa na fakulte realizo-
valo 6 habilitačných a 3 inauguračné konania (vymenovanie za docentov a profesorov). 

ŠTRUKTÚRA UČITEĽOV PODĽA KATEDIER K 31. 12. 2005 TAB. 2.9 

 KET KHP KVSaRR KSRaP KF KBaMF KPoi KPg KAIaVT spolu 

profesori 2 3 1 2 2 3 1 1 0 15 

mimoriadni profesori 2 1 0 2 0 0 0 0 0 5 

docenti 12 9 6 0 8 4 0 1 0 40 

odborní asistenti 
 z toho CSc. 

8 
4 

9 
4 

4 
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5 
4 

21 
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4 
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4 

3 
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71 
34 

asistenti 1 0 0 1 1 0 1 0 1 5 

spolu 25 22 11 10 32 18 6 8 4 136 

VÝZNAMNÉ AKTIVITY NHF EU V ROKU 2005 

Z aktivít, ktoré učitelia a ostatní pracovníci NHF EU uskutočnili v roku 2005, za osobitne významné možno 
považovať: 

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

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

• skvalitnenie všetkých foriem výučby a realizáciu systému vyhodnocovania úrovne výučby formou do-
tazníkov, 

• implementáciu 3 rozvojových projektov fakulty, 

• realizáciu projektu v rámci 6. rámcového programu EU: Regional Trajectories to the Knowledge Eco-
nomy: a dynamic model EURODITE (Regionálne trajektórie k znalostnej ekonomike: dynamický model 
EURODITE). 

• riešenie projektu MŠ SR Analýza podnikateľského prostredia a bariér absorpčnej schopnosti regiónov 
v rámci riešenia projektu štátneho programu vedy a techniky, 

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

• realizáciu medzinárodného programu Leonardo da Vinci. NHF EU v rámci tohto programu koordinuje 
praktické stáže portugalských študentov v slovenských firmách, 

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

• realizovanie 4 medzinárodných vedeckých konferencií, 

• riešenie 2 projektov v rámci Európskeho sociálneho fondu, 

• zabezpečenie výučby viacerých predmetov na EU v cudzích jazykoch, 
 prednášanie profesorov a docentov zo zahraničných univerzít na NHF EU. 
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ZOZNAM ŠTUDENTOV FAKULTY, KTORÝM BOLO UDELENÉ MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIUM (1 000,- SK) 
ZA VZORNÚ REPREZENTÁCIU EU NA V. MEDZINÁRODNOM TURNAJI UNIVERZÍT 

EUROSPORTLAND 2005 V MILÁNE 

Marián DIČER, Pavol CHAMILLA, Milan SANITRA, Renáta PAVLÍKOVÁ, Ľuboš BAJCURA, Marián LO-
RINČÍK. 

HLAVNÉ ZÁMERY ROZVOJA FAKULTY V ROKU 2006 

V roku 2006 predpokladá vedenie NHF EU uskutočniť tieto aktivity: 

• harmonizáciu obsahu výučby vo vybraných predmetoch s obsahom obdobných predmetov na univerzi-
tách v krajinách EÚ a iných krajín (ako súčasť vstupu do celouniverzitného projektu v rámci internacio-
nalizácie vzdelávania), 

• začať budovať ucelený študijný program v AJ určeného pre zahraničných študentov, 

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

• zvýšiť počet zahraničných učiteľov prednášajúcich na NHF EU, 

• ďalší rozvoj elektronického vzdelávania, 

• aplikáciu aktívnych foriem výučby v rámci vyučovaných predmetov, 

• vstup fakulty ako súčasť univerzity do procesu medzinárodnej evalvácie, 

• zvýšenie zapojenia sa kolektívov pracovníkov fakulty hlavne do medzinárodných vedeckých a vý-
skumných projektov, štátnych programov vedy a výskumu, 

• realizáciu medzinárodných vedeckých konferencií a zvýšenie účasti zahraničných renomovaných od-
borníkov na konferenciách organizovaných fakultou, resp. jej katedrami, 

• podporovať individuálne aktivity učiteľov pri zapájaní sa do pracovných tímov, spracovanie expertíz 
a vládnych a iných dokumentov, s cieľom demonštrovať schopnosť aplikácie poznatkov učiteľov pri rie-
šení konkrétnych rozhodovacích problémov, 

• pokračovať a ďalej rozvíjať spoluprácu s významnými inštitúciami verejného sektora a podnikateľských 
subjektov s cieľom: 

– ďalej rozvinúť spätnú väzbu na obsahovú náplň štúdia na fakulte, 

– umožniť vzájomnú výmenu poznatkov a prax študentov, 

– pripraviť pre partnerské inštitúcie požadovaných špecialistov, 

• zvýšiť počet odborných mediálnych vystúpení o aktuálnych ekonomických otázkach, 

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

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

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

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

RIADENIE A ROZVOJ FAKULTY 
Dekan: DOC. ING. FERDINAND DAŇO, CSC. 
Prodekani: PROF. ING. JAROSLAV KITA, CSC. prodekan pre zahraničné vzťahy 
  štatutárny zástupca dekana 

 DOC. ING. EVA HANULÁKOVÁ, PHD. prodekanka pre rozvoj a PR 

 DOC. ING. ALICA LACKOVÁ, CSC. prodekanka pre vzdelávanie 

 DOC. ING. VALÉRIA MICHALOVÁ, CSC. prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium 

Tajomníčka fakulty: ING. VALÉRIA LOVÁSIKOVÁ 

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

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

VEDECKÁ RADA 
predseda:  doc. Ing. Ferdinand Daňo, CSc. 
členovia: 
prof. Ing. Peter Baláž, CSc., doc. Ing. Viera Čihovská, CSc., prof. Ing. Soňa Ferenčíková, CSc., doc. Ing. 
Viera Gavaľová, CSc., doc. Ing. Eva Hanuláková, PhD., prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc., prof. Ing. Vojtech 
Kollár, CSc., doc. Ing. Gabriela Kristová, CSc., doc. Ing. Alica Lacková, CSc., prof. Ing. Dagmar Lesáková, 
CSc., D.M.M., doc. Ing. Júlia Lipianska, CSc., doc. Ing. Valéria Michalová, CSc., doc. JUDr. Ľudmila No-
vacká, CSc., doc. Ing. Mária Pachingerová, CSc., doc. Ing. Kornélia Richterová, CSc., doc. JUDr. Mikuláš 
Sabo, CSc., doc. Ing. Marta Smreková, CSc., prof. Ing. Vincent Sniščák, CSc., prof. Ing. Elena Strážovská, 
CSc., Ing. Rastislav Strhan, PhD., prof. Ing. Drahoš Šíbl, DrSc., prof. Ing. Kristína Viestová, CSc., doc. Ing. 
Otília Zorkóciová, CSc. 

externí členovia vedeckej rady 
prof. Ing. Peter Bielik, CSc., Ing. Adrián Ďurček, Ing. Pavol Konštiak, CSc., hosť. doc. Ing. Pavol Lančarič, 
CSc., RNDr. Ing. Marián Matušovič, CSc., Ing. Miroslav Rosina, PhD., prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., doc. 
RNDr. Ing. Ľubomír Šlahor, CSc., doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ing. Elena Trenčianska, CSc., hosť. doc. Ing. 
Miroslav Uličný, hosť. doc. Ing. Pavol Weiss CSc. 
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PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 
Od akademického roka 2005/2006 sa na Obchodnej fakulte EU začala po prvýkrát realizovať výučba štu-
dentov prijatých na nové akreditované študijné programy v rámci trojstupňového vysokoškolského štúdia 
podľa zákona o vysokých školách. 
V 1. stupni vysokoškolského štúdia sa začala realizovať výučba v obidvoch študijných programoch, t. j. 
Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu a Zahraničnoobchodné podnikanie, a to dennou i externou for-
mou. Z piatich akreditovaných študijných programov pre 2. stupeň vysokoškolského štúdia sa v akademic-
kom roku 2005/2006 začala zabezpečovať výučba v dvoch z nich, a to v študijnom programe Marketingový 
manažment a v študijnom programe Medzinárodný obchod. 

POČET ŠTUDENTOV ZAPÍSANÝCH NA OBCHODNÚ FAKULTU PODĽA ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV 
A ŠTUDIJNÝCH ODBOROV K 31. 10. 2005 TAB. 2.10 
stupeň 
štúdia študijný odbor študijný program forma 

štúdia miesto 1. 2. 3. 4. 5. spolu 

DŠ Bratislava 302 – – – – 302 
DŠ Nové Zámky 43 – – – – 43 
EŠ Bratislava 54 – – – – 54 

Podnikanie v obchode 
a cestovnom ruchu 

EŠ Topoľčany 36 – – – – 36 
DŠ Bratislava 184 – – – – 184 
EŠ Bratislava 23 – – – – 23 

1. Obchodné 
podnikanie 

Zahranično-obchodné 
podnikanie EŠ Púchov 37 – – – – 37 

DŠ Bratislava 23 – – – – 23 Obchod 
a marketing 

Marketingový 
manažment EŠ Bratislava 52 – – – – 52 2. Medzinárodné 

podnikanie Medzinárodný obchod EŠ Bratislava 37 – – – – 37 

Bc. DŠ Nové Zámky – 43 42 – – 85 
Bc. EŠ Topoľčany – 32 61 – – 93 Obchodné 

podnikanie  
Bc. EŠ Púchov – 26 42 – – 68 
Ing. DŠ Bratislava – 142 118 129 106 495 Obchod 

a marketing  Ing. EŠ Bratislava – 38 43 51 117 249 
Ing. DŠ Bratislava – 179 107 134 114 534 Medzinárodné 

podnikanie  Ing. EŠ Bratislava – 27 30 28 67 152 
Ing. DŠ Bratislava – 118 90 87 79 374 

 

Cestovný ruch  Ing. EŠ Bratislava – 21 16 25 43 105 
spolu     791 626 549 454 526 2946 

POČET ŠTUDENTOV ZAPÍSANÝCH NA OBCHODNÚ FAKULTU EU PODĽA STUPŇA ŠTÚDIA K 31. 10. 2005 TAB. 2.11 
zapísaní 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

spolu ženy spolu noví     
1. stupeň denné – Bratislava 484 317 484 476     
1. stupeň externé– Bratislava 77 57 77 66     
1. stupeň denné – Nové Zámky 43 23 43 42     
1. stupeň externé – Púchov 37 26 37 35     
1. stupeň externé – Topoľčany 36 20 36 36     
2. stupeň denné – Bratislava 23 14     23  
2. stupeň externé – Bratislava 89 60     89  
inžinierske denné – Bratislava 1389 1000   437 312 349 291 
inžinierske externé – Bratislava 506 371   86 89 104 227 
bakalárske denné – Nové Zámky 85 56   43 42  0 
bakalárske externé – Púchov 68 51   26 42  0 
bakalárske externé – Topoľčany 93 64   32 61  0 
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zahraniční študenti – denné 16 6 2 2 2 3 1 8 
spolu 2946 2065 679 657 626 549 566 526 

Prehľad  počtu absolventov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách. 

POČET ABSOLVENTOV BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA OBCHODNEJ FAKULTY EU V ROKU 2005 TAB. 2.12 
forma štúdia miesto počet absolventov (k 31. 12. 2005) 

Denné bakalárske Nové Zámky 55 
Externé bakalárske Topoľčany 35 
Externé bakalárske Púchov 27 
Externé bakalárske – ŠIOV1 Bratislava 1 
Externé bakalárske – IZOV1 Bratislava 4 

spolu 122 

                                                      
1 Výučba v rámci uzavretého bakalárskeho externého štúdia, pedagogické pracoviská Bratislava – Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) 
a Bratislava – Inštitút zahraničného obchodu a vzdelávania (IZOV), bola ukončená v letnom semestri akademického roka 2003/2004. 
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POČET ABSOLVENTOV INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA OBCHODNEJ FAKULTY EU V ROKU 2005 TAB. 2.13 
počet absolventov (k 31. 12. 2005) 

študijný odbor 
denné inžinierske štúdium externé inžinierske štúdium 

spolu 

Obchod a marketing 128 66 194 

Medzinárodné podnikanie 131 33 164 

Cestovný ruch 63 33 96 

spolu 322 132 454 

Obchodná fakulta EU venuje veľkú pozornosť zvyšovaniu kvalitatívnej úrovne štátnych skúšok. Do komisií 
pre štátne skúšky sú prizývaní aj významní odborníci z hospodárskej praxe, prípadne iných vysokých škôl. 
So zabezpečením kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu veľmi úzko súvisí aj pokrytie predmetov ak-
tuálnou študijnou literatúrou. 

VEDECKOVÝSKUMNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
Výsledky početných výskumných úloh riešených na Obchodnej fakulte EU v roku 2005 sa využili predovšetkým 
vo vzdelávacom procese, pri tvorbe a realizácii nových študijných programov, skvalitňovaní predmetov a študij-
nej literatúry, ako aj pri skvalitňovaní a zefektívnení doktorandského štúdia. Ďalej boli prezentované na vedec-
kých podujatiach doma i zahraničí a súčasne boli poskytnuté hospodárskej sfére, riadiacim orgánom a inštitú-
ciám na ich využitie pri prijímaní rozhodnutia a realizácii aktivít na makro, mezzo a mikroúrovni. 

ŠTRUKTÚRA VEDECKOVÝSKUMNÝCH PROJEKTOV OBCHODNEJ FAKULTY EU V ROKU 2005 TAB. 2.14 
typ úlohy počet projektov finančné prostriedky v Sk v roku 2005 

Zahraničné granty  – 

VEGA projekty 15 1 642 000,- 
Projekty s výstupom do hospodárskej praxe 
a spoločenské objednávky 3 + 2 450 000,- 

Inštitucionálne grantové projekty 7 248 000,- 

Projekty mladých vedeckých pracovníkov 7 251 000,- 

Iné projekty + ESF 3 3 370 218,-2 

PUBLIKAČNÉ VÝSTUPY Z RIEŠENIA VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV V ROKU 2005 PODĽA JEDNOTLIVÝCH KATEDIER 
 TAB. 2.15 

katedry Obchodnej fakulty EU3  
Druh publikácie 

KMr KMO KSCR KTKT KOP KIOF 
spolu 

Monografie 7 1 2 1   11 

Učebnice 3 2 2 1   8 

Odborné knižné publikácie 1      1 

Učebné texty – skriptá 2 1   3 5 11 

Vedecké štúdie 25 12 12 6  2 57 

Odborné štúdie 28 76 7 7  1 119 

Publikované výstupy z konferencií 85 46 22 17 4 3 177 

Ostatné publikované výstupy 5 3 10 5   23 

Ostatné nepublikované výstupy 5 3 3 6   17 

Citácie 116 106 19 12  7 261 

iné ohlasy 7 6  2  1 16 

                                                      
2 Je v tom zahrnutá aj suma vo výške 1 554 434,- Sk, ktorou boli dofinancované dva zahraničné granty ukončené v roku 2004. Z projektov ESF je zahrnu-
tá suma vo výške 1 417 760,- Sk pridelená v roku 2005 na projekty, uzatvorená zmluva na celkovú sumu 12 138 000,- Sk. 
3 Vysvetlivky: KMr – Katedra marketingu, KMO – Katedra medzinárodného obchodu, KSCR – Katedra služieb a cestovného ruchu, KTKT – Katedra tova-
roznalectva a kvality tovaru, KOP – Katedra obchodného práva, KIOF – Katedra informatiky obchodných firiem. 
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PUBLIKAČNÉ VÝSTUPY Z RIEŠENIA VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV V ROKU 2005 TAB. 2.16 
 počet/AH 
a) Knižné publikácie 98/722,85 
Vedecké a umelecké monografie – v zahraničných vydavateľstvách  

 – v domácich vydavateľstvách 11/129,55 
Odborné knižné publikácie – v zahraničných vydavateľstvách  

 – v domácich vydavateľstvách 1/ 6,30 
Kapitoly vo vedeckých a umeleckých monografiách – zahraničných 1/1,33 

 – domácich 15/82,07 
Kapitoly v odborných knižných publikáciách – zahraničných  

 – domácich 2/6,30 
Vysokoškolské učebnice knižné – v zahraničných vydavateľstvách  

 – v domácich vydavateľstvách 8/165,95 
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach – zahraničných  

 – domácich 32/165,95 
Učebné texty (skriptá – prednášky, cvičenia) 11/110,65 
Kapitoly v učebných textoch 17/54,75 
Stredoškolské učebnice  
b) Vedecké a umelecké práce publikované v recenzovaných vedeckých a umeleckých časopisoch 57 
Karentované (Current Contents) časopisy zahraničné 1 
Karentované (Current Contents) časopisy domáce 4 
Nekarentované časopisy zahraničné 3 
Nekarentované časopisy domáce 49 
c) Odborné práce publikované v recenzovaných odborných časopisoch 33 

 – v zahraničných – 
 – v domácich 26 

Recenzie v odborných časopisoch 7 
d) Odborné práce publikované v odborných časopisoch 86 

 – v zahraničných 5 
 – v domácich 80 

Recenzie v odborných časopisoch 1 
e) Vedecké práce publikované v zborníkoch (z konferencií) 177 
V medzinárodných – recenzovaných zborníkoch 127 

 – ostatných zborníkoch 44 
V domácich – recenzovaných zborníkoch 3 

 – ostatných zborníkoch 3 
f) Prezentácia na vedeckých (umeleckých) sympóziách, kongresoch a pod. 103 
Medzinárodných – vyžiadané prednášky 31 

 – prijaté prednášky 63 
 – postre – 

Domácich – vyžiadané prednášky 1 
 – prijaté prednášky  8 
 – postre – 

g) Správy o vedeckovýskumnej činnosti  – 
IGP EU - 
Úlohy riešené podľa HZ – 
Výskumné štúdie – 
h) Ostatné 27 + (1) 
Redakčné a zostavovateľské práce 4 
Heslá v domácich encyklopédiách (1) 
Ostatné odborné práce 23 

Vedecká výchova sa na Obchodnej fakulte EU v hodnotenom období realizovala formou doktorandského štú-
dia v týchto študijných odboroch a programoch: 62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky (špecializácia: 
Ekonomika obchodu a priemyslu), 62-04-9 Svetová ekonomika, 62-21-9 Medzinárodné ekonomické vzťahy 
a v nových akreditovaných študijných programoch 3.3.10 Obchod a marketing – študijný program Marketin-
gový a obchodný manažment, 3.3.11 Odvetvové a prierezové ekonomiky – študijný program Ekonomika ob-
chodu a služieb, 3.3.18 Medzinárodné podnikanie – študijný program Manažment medzinárodného podnika-
nia, 3.3.19 Svetová ekonomika – študijný program Svetová ekonomika. 
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Akreditovaný vedný odbor pre habilitácie docentov a inaugurácie profesorov je Obchod a marketing. V roku 
2005 predložila fakulta akreditačný spis a požiadala o akreditáciu habilitačného konania a konania na vy-
menúvanie profesorov v študijných odboroch Obchod a marketing a Medzinárodné podnikanie. 

POČET A ŠTRUKTÚRA DOKTORANDOV OBCHODNEJ FAKULTY EU K 31. 12. 2005 TAB. 2.17 

vedný odbor denná forma4 denná forma 
– zahraniční doktorandi externá forma samoplatcovia spolu počet obhájených prác 

62-03-9 9 + 2 – 73 4 88 7 
62-04-9 7 + 3 1 25 – 36 3 
62-21-9 0 + 1 – 11 – 12 2 
3.3.10 4 – 11 – 15 – 
3.3.11 2 – 7 – 9 – 
3.3.18 4 – 1 – 5 – 
3.3.19 1 1 3 – 5 – 
spolu 27 + 6 2 131 4 170 12 

V priebehu roka 2005 sa uskutočnili na OF EU dve habilitačné konania. 

V súvislosti so zvyšovaním odbornej úrovne doktorandského štúdia je významné zapojenie OF EU do eu-
rópskeho systému výchovy a vzdelávania EDAMBA. V roku 2005 sa organizoval už 8. ročník medzinárod-
nej vedeckej konferencie. Zúčastnili sa na nej 11 doktorandi z OF. 

Súčasťou vedeckovýskumnej činnosti fakulty je aj ŠVOČ. Na súťaži ŠVOČ v roku 2005 sa aktívne zúčastni-
lo 29 študentov s 18 súťažnými prácami. 

ČLENSTVO UČITEĽOV VO VEDECKÝCH RADÁCH A TÍMOCH INÝCH UNIVERZÍT A ORGÁNOV V SR 
A V ZAHRANIČÍ 
Učitelia OF pôsobia vo vedeckých radách 2 zahraničných a 6 domácich univerzít, v redakčných radách 3 
zahraničných a 7 domácich vedeckých a odborných časopisov, v tímoch 5 zahraničných a 2 domácich vy-
sokých škôl, v 14 komorách, profesijných a záujmových združení a spolkov a v 15 výboroch a iných orgá-
noch v SR i v zahraničí. 

ČLENSTVO UČITEĽOV OBCHODNEJ FAKULTY VO VEDECKÝCH RADÁCH INÝCH UNIVERZÍT 
A V REDAKČNÝCH RADÁCH ČASOPISOV TAB. 2.18 

Vedecká rada, resp. redakčná rada počet 
Vedecká rada Fakulty medzinárodných vzťahov, VŠE v Prahe 2 
Vedecká rada Fakulty ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre 1 
Vedecká rada Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove 1 
Vedecká rada Fakulty manažmentu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne 1 
Vedecká rada Vysokej školy ekonomickej v Prahe 1 
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave 1 
Vedecká rada Technickej univerzity v Košiciach 1 
Vedecká rada Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne 1 
Vedecká rada Podnikovohospodárskej fakulty EU so sídlom v Košiciach 1 
Vedecká rada Fakulty sociálnych a ekonomických vied TU v Trenčíne 1 
Maďarská akadémia vied v Budapešti 1 
Redakčná rada Ekonomického časopisu 1 
Redakčná rada časopisu International Business Corporation 1 
Redakčná rada časopisu Marketingová panoráma 9 
Redakčná rada časopisu Systémová integrácia 1 
Redakčná rada časopisu SCIM Report 1 
Redakčná rada časopisu Euroregióny 1 
Redakčná rada časopisu Obchodné právo 1 
Redakčná rada časopisu Czech Hospitality and Tourism 1 
Redakčná rada časopisu Současná Europa a SR 1 
Redakčná rada časopisu Les Cahiers Franco – Polonais 1 

                                                      
4 Poznámka. Druhé číslo znamená počet interných doktorandov, ktorým uplynulo trojročné obdobie na dennom štúdiu. Štúdium ukončili vykonaním dizertačnej 
skúšky a žiadosť o povolenie obhajoby si podľa vyhlášky MŠ SR 131/1997 Z. z. môžu podať najneskôr do 6 rokov od vykonania dizertačnej skúšky. 
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MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 
V zahraničných vzťahoch aktivity fakulty smerovali najmä do oblasti zapojenia zamestnancov fakulty do 
zahraničných projektov (Európsky sociálny fond, Leonardo da Vinci, Ceepus, Sokrates/Erasmus, a pod.), 
účasti na zahraničných konferenciách, prezentácie skúseností zo zahraničných pracovných ciest, spoluprá-
ce so zahraničnými univerzitami v rámci cudzojazyčného štúdia. 

Krátkodobé zahraničné cesty boli orientované najmä na prezentovanie výsledkov výskumu učiteľov fakulty 
na konferenciách. V rámci pobytov charakteru 28 a viac dní rozhodujúca časť pracovných ciest smerovala 
do Českej republiky, Rakúska, Poľska, Belgicka, Nemecka, do Francúzska, Maďarska, Španielska a do 
Veľkej Británie. 

ŠTRUKTÚRA ZAHRANIČNÝCH PRACOVNÝCH CIEST UČITEĽOV OBCHODNEJ FAKULTY EU V ROKU 2005 TAB. 2.19 

charakter zahraničnej cesty počet 
Účasť na konferenciách, seminároch a pod. 46 
Spolupráca vo výskume 10 
Krátkodobý študijný pobyt 13 
Zasadnutia vedeckých rád 4 
Mobility medzinárodných programov 7 
Návšteva organizácie 6 
Dlhodobé študijné pobyty 5 
Prednáškové pobyty 9 

K internacionalizácii vzdelávania OF EU prispieva štúdium v cudzích jazykoch, a to v anglickom, vo fran-
cúzskom a v nemeckom. Prednášateľmi sú kvalifikovaní pedagógovia a odborníci z európskych univerzít 
spolu s prednášateľmi z OF EU. V  roku 2005 v rámci frankofónneho štúdia úspešne absolvovali svoje štú-
dium a získali certifikát Univerzity Pierre Mendès France v Grenobli, IUT 2 v Grenobli a Ekonomickej uni-
verzity v Bratislave 8 študenti OF EU. Z iniciatívy fakulty boli na celouniverzitnej úrovni podané návrhy na 
uzavretie zmlúv s University Mugla (Turecko) a Northern Arizona University (USA). Okrem uvedených 
zmlúv učitelia fakulty participujú na ďalších zmluvách v rámci programu Sokrates (80) a na partnerských 
zmluvách, ktoré sú uzavreté na úrovni Ekonomickej univerzity. 

V roku 2005 boli učitelia OF EU riešiteľmi 2 zahraničných projektov a 2 projektov Európskeho sociálneho fondu. 

Celkovo za rok 2005 vycestovalo do zahraničia 115 študentov na rôzne formy študijných pobytov prostred-
níctvom celounoverzitných, respektíve fakultných programov. 

ZAHRANIČNÉ AKTIVITY ŠTUDENTOV OBCHODNEJ FAKULTY EU V ROKU 2005 TAB. 2.20 

typ zahraničnej aktivity počet študentov 
Frankofónne štúdium 7 
Letná škola – DANUBIA 2005 2 
Nemeckofónne štúdium Medzinárodný finančný manažment 20 
Ostatné (štipendiá rôznych inštitúcií, vládne štipendiá, individuálna forma) 26 
Program CEEPUS 6 
Program Leonardo da Vinci 6 
Program MIBP PECO 3 
Program SOKRATES/program Slovenskej sporiteľne 33 
Univerzitné zmluvy o spolupráci, resp. bilaterálne dohody 11 
Výmenný pobyt Halle – Bratislava5 1 
spolu 115 

Traja študenti OF EU študujú na základe bilaterálnej zmluvy na jednej z najprestížnejších francúzskych  
univerzít ESCP – EAP (Európska škola manažmentu). 

                                                      
5 V rámci tohto programu sa za Obchodnú fakultu EU angažoval Ing. Rastislav Strhan, PhD., ktorý zabezpečoval výmenný pobyt 
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V roku 2005 prijala fakulta 5 študentov, ktorí absolvovali v SR odbornú stáž, resp. študijný pobyt. 

V roku 2005 sa realizovali 4 videokonferencie v rámci frankofónneho štúdia EU v spolupráci s Université 
Pierre Mendès France v Grenobli. 

Katedra informatiky obchodných firiem OF EU spolupracovala s Univerzitou v Tennesee, Knowwille USA 
a zamerala sa na aplikáciu podnikateľskej simulácie The Global Marketplace. V rámci tejto formy dištan-
čného vzdelávania si študenti overujú svoje vedomosti a schopnosti vo virtuálnom podnikaní v konkuren-
čnom prostredí študentských tímov z univerzít z celého sveta. Kurz vyučujú členovia katedry pre študentov 
OF EU a zahraničných študentov. 

SPOLUPRÁCA FAKULTY S HOSPODÁRSKOU PRAXOU 

Spolupráca s praxou patrila k prioritám Obchodnej fakulty EU v oblasti jej rozvoja. Významní odborníci 
z hospodárskej praxe sa aktívne zúčastňovali na pedagogickom procese formou pravidelnej výučby alebo 
jednorázových prednášok, recenzií diplomových prác, oponentúr vedeckovýskumných úloh a projektov, 
inauguračných, habilitačných a doktorandských prác, účasti v komisiách pre štátne skúšky a pri príprave 
učebných textov a študijných materiálov pre študentov fakulty, ako aj formou participácie subjektov praxe 
na riešení výskumných projektov a pri podávaní návrhov projektov, financovaných z fondov EÚ. 

S hospodárskou praxou sa tiež rozvíjala na báze obojstrannej poradenskej, konzultačnej a expertíznej čin-
nosti, tréningovej, prednáškovej, vzdelávacej a inej odbornej činnosti, autorstva a spoluautorstva pedagó-
gov fakulty pri tvorbe študijných a vzdelávacích materiálov pre potreby hospodárskej praxe. Významnou 
oblasťou spolupráce Obchodnej fakulty s hospodárskou praxou bola aj účasť a pôsobenie zamestnancov 
fakulty v orgánoch rôznych subjektov a na príprave rozvojových projektov pre potreby praxe. 

Obchodná fakulta EU nadviazala zmluvnú spoluprácu s ČSOB, so spoločnosťou irb sk, s. r. o., na progra-
me Young Talents, intenzívne spolupracovala aj s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., 
a s Asociáciou vodárenských spoločností. 

Na úrovni štátnej správy Obchodná fakulta EU spolupracovala s ústrednými štátnymi orgánmi, napr. s Mi-
nisterstvom hospodárstva SR, Ministerstvom financií SR, Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja 
SR, Ministerstvom školstva SR, Ministerstvom zahraničných vecí SR, Ministerstvom zdravotníctva SR, Mi-
nisterstvom pôdohospodárstva SR, Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvom život-
ného prostredia SR. 

V mediálnej oblasti fakulta pokračovala v mediálnom partnerstve s hospodárskym týždenníkom TREND. 
V rámci neho učitelia fakulty aj naďalej dostávali pravidelne časopis TREND vrátane možnosti prístupu na 
eTREND. Obchodná fakulta EU začala nové mediálne partnerstvo s týždenníkom Profit. 

V uplynulom roku aj naďalej pokračovala spolupráca fakulty s kanceláriou primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy, a to najmä s oddelením marketingu a komunikácie. 

Významná spolupráca sa rozvíjala aj s rôznymi profesijnými a záujmovými spolkami, komorami a asociá-
ciami a odborne orientovanými pracoviskami. Dlhodobejšia spolupráca pokračovala so Združením sloven-
ských spotrebiteľov, Zväzom obchodu a cestovného ruchu SR, Slovenskou obchodnou inšpekciou a Ná-
rodnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania. 

ORGANIZAČNÝ A PERSONÁLNY ROZVOJ FAKULTY 

Riadenie a manažovanie ľudských zdrojov na fakulte zohráva dôležitú úlohu. Fakulta preto pracovala na 
zlepšovaní svojho ľudského potenciálu, a to tak, že sa pokúšala zatraktívniť pedagogickú aj výskumnú ka-
riéru pre talentovaných absolventov, mladých asistentov a interných doktorandov. Vedenie fakulty sa snaži-
lo vytvárať priaznivé profesionálne prostredie zahrňujúce špecifické organizačné a pracovné pomery, ktoré 
sú nevyhnutné pre dosahovanie vynikajúceho pracovného výkonu. Vedenie fakulty i naďalej dbalo na to, 
aby funkčné miesta profesorov a docentov boli obsadzované kvalitnými ľuďmi, ktorí by garantovali vedecký 
výskum a pedagogickú činnosť. 
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STAV PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV NA OBCHODNEJ FAKULTE EU K 31. 12. 2005 (FYZICKÝ STAV) TAB. 2.21 

kategória6 z toho 
pracovisko 

P + MP D OA A HD 
spolu 

DrSc. CSc., PhD. 

Katedra marketingu 5 10 15 – 1 31 – 25 

Katedra medzinárodného obchodu 3 8 11 – 1 22 1 16 

Katedra služieb a cestovného ruchu 4 2 13 – 1 19 – 13 

Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru 1 3 7 – – 11 – 7 

Katedra obchodného práva – 2 6 1 – 9 – 2 

Katedra informatiky obchodných firiem – 1 5 1 – 7 – 3 

Obchodná fakulta spolu 13 24 57 2 3 99 1 66 

Okrem pedagogických zamestnancov pôsobili na fakulte i vedeckovýskumní zamestnanci (6), z toho 5 
s vysokoškolským vzdelaním a 1 so stredným odborným vzdelaním, 18 technicko-hospodárskych zamest-
nancov, 2 technickí zamestnanci. 

V uplynulom roku bolo na OF EU prijatých desať nových zamestnancov, a to 7 učiteľov a 3 technicko-
hospodárski zamestnanci. Pracovný pomer s fakultou rozviazalo 5 učiteľov a 2 technicko-hospodárski za-
mestnanci. Výberovým konaním prešli dvaja noví docenti a vymenovaní a prijatí boli traja hosťujúci docenti. 

VÝZNAMNÉ AKTIVITY FAKULTY 

Na Obchodnej fakulte EU sa v roku 2005 uskutočnili nasledujúce významné aktivity a podujatia: 

– Pracovné stretnutie vedenia OF EU a Fakulty medzinárodných vzťahov EU s vedením Fakulty meziná-
rodních vztahů VŠE v Prahe, ktoré sa konalo v dňoch 31. 03. – 01. 04. 2005 o možnostiach spolupráce 
a rozvoja jednotlivých fakúlt. 

– Fakulta zorganizovala v spolupráci s Asociáciou vodárenských spoločností a Bratislavskou vodáren-
skou spoločnosťou, a. s., konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom Súčasnosť a budúcnosť 
vodárenských spoločností na Slovensku dňa 10. 05. 2005 pod záštitou ministra životného prostredia 
prof. RNDr. László Miklósa, DrSc., a primátora hl. mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. 

– Zväz obchodu a cestovného ruchu SR udelil fakulte cenu Osobnosť obchodu a cestovného ruchu SR 
pri príležitosti konania X. ročníka Dní obchodu a cestovného ruchu SR v máji 2005. 

– Študentky 5. ročníka (Klaudia Sušková, Simona Strelková, Dominika Ertelová, Veronika Vitková) získali 
Cenu Penty za vynikajúce študijné výsledky. 

– V roku 2005 fakulta uzavrela Rámcovú zmluvu o spolupráci s ČSOB, zameranú na rozvoj fakulty a pro-
fesijnú podporu študentov. 

– Fakulta ďalej nadviazala spoluprácu so spoločnosťou irb sk, s. r. o., na programe Young Talents. Ide 
o celoslovenský program testovania študentov posledných ročníkov ekonomických fakúlt, ktorý umož-
ňuje osobné porovnanie ich schopností a vedomostí v celoslovenskej konkurencii budúcich absolventov 
ekonomických fakúlt, pomáha pri získavaní kvalitných pracovných ponúk a fakulte poskytuje výstupné 
porovnania budúcich absolventov v konkurencii ostatných ekonomických fakúlt v SR. 

– Dňa 14. 11. 2005 sa uskutočnil 8. ročník odovzdávania Vontobelovej ceny za najlepšie diplomové práce 
z oblasti bankovníctva, medzinárodných finančných vzťahov a procesov súvisiacich s členstvom SR 
v EÚ za osobnej účasti Dr. Hansa Vontobela, charge d´affaires Švajčiarska, zástupcov bankovej sféry 

                                                      
6 Vysvetlivky: P – profesori, MP – mimoriadni profesori, D – docenti, OA – odborní asistenti, A – asistenti, HD – hosťujúci docenti 
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a ostatných významných hostí. Vontobelovu cenu v roku 2005 získali títo študenti/absolventi OF EU: 
Ing. Marek Blaha (1. miesto), Ing. Ela Tenczerová (2. miesto) a Ing. Mária Lichvárová (3. miesto). 

– Študentka/absolventka OF EU Ing. Zuzana Bírová získala cenu Grand Prix Ľudovej banky. 

– Študentovi Ivanovi Švarcovi bola udelená Cena predsedu COOP Jednota Slovensko za najlepšiu dip-
lomovú prácu v oblasti obchodných a ostatných marketingových činností siete COOP Jednota Sloven-
sko a ďalších obchodných sietí pôsobiacich na Slovensku. 

– Vedecká rada OF EU schválila návrh na udelenie čestnej vedeckej hodnosti doctor honoris causa prof. 
Dr. Heiko Steffensovi z Technickej univerzity Berlín. 

ZOZNAM ŠTUDENTOV, KTORÝM BOLO PRIZNANÉ MIMORIADNE ŠTIPENDIUM TAB. 2.22 

poradové 
číslo meno a priezvisko štipendium priznané vo výške (v Sk) oblasť, za ktorú bolo štipencium priznané 

1. Marta PRÉKOPOVÁ 5.000,- Reprezentantka SR v orientačnom behu 

2. Bohuslav PISÁR 1.000,- Reprezentácia EU vo volejbale 

3. Miriam CVEČKOVÁ 1.000,- Reprezentácia EU vo volejbale 

4. Vladimír DUDON 1.000,- Reprezentácia EU v basketbale 

5. Markéta STAROVECKÁ 1.000,- Reprezentácia EU v basketbale 

6. Zuzana RÁKOVÁ 1.000,- Reprezentácia EU v basketbale 

7. Peter ĎURIŠ 1.000,- Reprezentácia EU vo futbale 

8. Egon ZORÁD 1.000,- Reprezentácia EU vo futbale 

9. Radovan SUCHÁNEK 1.000,- Reprezentácia EU vo futbale 

10. Lenka LEVÁKOVÁ 4.000,- Reprezentácia SR v umeleckej oblasti (Lúčnica) 

11. Nina FOLTÁNOVÁ 4.000,- Reprezentácia SR v umeleckej oblasti (Lúčnica) 

12. Veronika GLOSOVÁ 5.000,- Reprezentácia SR v stolnom tenise 

13. Matej DOBŠINSKÝ 5.000,- Reprezentácia SR v snowboardingu 

14. Ivana SUROVCOVÁ 5.000,- Reprezentácia SR v tanečnom športe 

15. Stanislav ZÁBOJNÍK nepriznané (nezdokladované napriek výzve) Vynikajúce výsledky v medzinárodnej súťaži ŠVOČ

Za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia bolo priznané mimoriadne štipendium 6 
študentom v celkovej výške 18.000,- Sk a jednému študentovi za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu vo 
výške 3.000,-Sk. 

HLAVNÉ ZÁMERY ROZVOJA OBCHODNEJ FAKULTY EU NA ROK 2006 

V OBLASTI VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI PATRÍ MEDZI HLAVNÉ ZÁMERY NAJMÄ 

− zavádzanie a rozvíjanie nových foriem štúdia, ako je dištančné štúdium, e-learning a rozšírenie e-lear-
ningovej formy vzdelávania do ďalších predmetov, 

− venovanie maximálnej pozornosti kvalite pedagogického procesu a systematické vytváranie predpokla-
dov na jej kontinuálne zlepšovanie, realizácia komplexného hodnotenia kvality, 

− zvyšovanie efektívnosti uskutočňovania nepriamej pedagogickej činnosti využívaním informačných 
a komunikačných technológií pri preverovaní vedomostí študentov, 
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− vydávanie aktuálnych učebných textov na vysokej kvalitatívnej úrovni, 

− dokončenie prípravy uceleného študijného programu v anglickom jazyku a vo francúzskom jazyku, 

− zabezpečenie realizácie kreditového systému ECTS. 

V OBLASTI VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI K HLAVNÝM ZÁMEROM PATRÍ NAJMÄ 

− stimulácia záujmu vedeckovýskumných zamestnancov o prípravu nových zahraničných a externých  
projektov, ako aj o spoločenské objednávky (štátne a podnikateľskej sféry), 

− usporiadanie vedeckých podujatí o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti, ako aj vedeckých podujatí 
v rámci Týždňa vedy na Slovensku, 

− zintenzívnenie publikačnej činnosti a efektívnejšie využívanie kapacity vedeckého periodika Nová eko-
nomika, 

− skvalitňovanie doktorandského štúdia. 

V OBLASTI ZAHRANIČNÝCH VZŤAHOV SA POZORNOSŤ SÚSTREDÍ NAJMÄ NA 

− posilnenie úsilia školy o jej transformáciu na univerzitu európskeho typu a podpora úsilia školy o člen-
stvo v CEMS a PIM, 

− rozvíjanie spolupráce v rámci programov Európskej únie a v rámci bilaterálnych zmlúv fakulty a zvyšo-
vanie stupňa internacionalizácie vzdelávania zavádzaním nových foriem výučby, 

− vytváranie predpokladov výmeny učiteľov v rámci programov Európskej únie v oblasti prednáškových 
pobytov, 

− rozvíjanie európskej dimenzie vzdelávania formou výučby v cudzích jazykoch a prípravy študijných 
programov fakulty v cudzích jazykoch. 

V OBLASTI ROZVOJA MEDZI HLAVNÉ ZÁMERY PATRÍ NAJMÄ 

− zabezpečovanie komplexnej personálnej politiky v súlade s rozvojovými programami fakulty, 

− vytváranie priaznivých predpokladov na tvorivý rast, najmä mladých schopných zamestnancov, 

− zabezpečenie účasti odborníkov z praxe v pedagogickom procese formou výučby alebo jednorazových 
vystúpení, na štátnych skúškach, oponentúrach vedeckovýskumných, doktorandských, habilitačných 
prác, inauguračných prednášok, recenziách diplomových prác, vysokoškolských učebníc a vedeckých 
monografií, 

− realizácia poradenskej, konzultačnej a expertíznej činnosti zamestnancov fakulty pre potreby praxe, 

− spolupráca v oblasti ďalšieho vzdelávania a rekvalifikácie zamestnancov zo všetkých oblastí praxe 
v súlade s poslaním a profilom Obchodnej fakulty EU. 
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FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY EU 
Dekan:  PROF. ING. STOJAN RUSSEV, PHD. 
Prodekani: DOC. ING. KATARÍNA MÁZIKOVÁ, PHD. prodekanka pre rozvoj a sociálne veci, 
  štatutárna zástupkyňa dekana 
 DOC. ING. IVAN BREZINA, CSC. prodekan pre pedagogickú činnosť 

 DOC. ING. RUŽENA PARDELOVÁ, PHD. prodekanka pre vedu a výskum 
 DOC. RNDR. ĽUDOVÍT PINDA, CSC. prodekan pre informatizáciu, 
  zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou 

Tajomníčka fakulty: ING. ZLATA MELIŠEKOVÁ 

VEDECKÁ RADA 
prof. Ing. Anna Baštincová, CSc. 
doc. Ing. Ivan Brezina, CSc. 
prof. Ing. Michal Fendek, PhD. 
doc. Ing. Josef Fiala, CSc. 
doc. Ing. Marián Goga, PhD. 
doc. Ing. Richard Hindls, CSc. 
prof. Ing. Jaroslav Husár, CSc. 
prof. RNDr. Vladimír Huťka, CSc. 
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. 
doc. Ing. Katarína Máziková, PhD. 
prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc. 
prof. Ing. Pavol Návrat, CSc. 

Ing. Milan Olexa, CSc. 
doc. Ing. Ružena Pardelová, PhD. 
prof. RNDr. Ing. František Peller, PhD. 
doc. RNDr. Ľudovít Pinda, CSc. 
prof. Ing. Stojan Russev, PhD. 
Ing. František Sieklik, CSc. 
doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. 
prof. Ing. Božena Soukupová, PhD. 
prof. Ing. Anna Šlosárová, PhD. 
prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc. 
doc. Ing. Milan Terek, PhD. 
doc. Ing. Peter Závodný, CSc. 

AKADEMICKÝ SENÁT 
predseda:  prof. RNDr. Ing. František Peller, PhD. 

Komora učiteľov a zamestnancov 
Ing. Ján Bolgáč, Ing. Dagmar Boušková, PhD., Ing. Magdaléna Šedivá, doc. RNDr. Jozef Fecenko, CSc., 
prof. Ing. Michal Fendek, PhD., Ing. Michal Grell, PhD., prof. RNDr. Vladimír Huťka, CSc, Ing. Adriana Lu-
káčiková, PhD., doc. Ing. Antónia Kovalčíková, PhD., Mgr. Eva Medveďová, prof. RNDr. Ing. František Pel-
ler, PhD., doc. Ing. Eva Sodomová, PhD., prof. Ing. Anna Šlosárová, PhD., Mgr. Erik Šoltés, PhD. 

Komora študentov 
Pavel Gežík, Róbert Kirschner, Kristína Mášková, Ľuboš Orolín, Lenka Vargová, Ján Svočák, Rastislav Šimo 

KOLÉGIUM DEKANA 
prof. Ing. Stojan Russev, PhD., doc. Ing. Ivan Brezina, CSc., prof. Ing. Michal Fendek, PhD., Pavel Gežík, 
doc. Ing. Katarína Máziková, PhD., Ing. Zlata Melišeková, doc. Ing. Ružena Pardelová, PhD., doc. Ing. An-
na Kvietková, PhD., prof. RNDr. Ing. František Peller, PhD., doc. RNDr. Ľudovít Pinda, CSc., doc. Ing. Eva 
Sodomová, PhD., prof. Ing. Anna Šlosárová, PhD. 

KATEDRY 

Katedra aplikovanej informatiky FHI (KAI) doc. Ing. Anna Kvietková, PhD. 

Katedra matematiky FHI (KM) prof. RNDr Ing. František Peller, PhD. 

Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI (KOVE) prof. Ing. Michal Fendek, PhD. 

Katedra štatistiky FHI (KŠ) doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. 

Katedra účtovníctva FHI (KÚ) prof. Ing. Anna Šlosárová, PhD. 
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ROZVOJ FAKULTY 
V roku 2005 Fakulta hospodárskej informatiky EU sa snažila plniť hlavné úlohy, ktoré jej vyplývajú zo 
strednodobého zámeru FHI EU v Bratislave na roky 2004 – 2008 a z dokumentu Dlhodobý zámer rozvoja 
FHI Ekonomickej univerzity v Bratislave vo funkčnom období 2003 – 2007 s výhľadom do roku 2010. 
V rozvoji FHI EU vychádza z hlavného poslania fakulty, ktorého obsahom je poskytovanie vysokoškolského 
vzdelávania a vedeckovýskumná činnosť v oblasti hospodárskej informatiky, kvantitatívnych metód v eko-
nómii a podnikaní a účtovníctva. 

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

Snahou je profilovať fakultu tak, aby vzdelanie, ktoré poskytuje, bolo ekvivalentné s fakultami s podobným 
zameraním v rámci krajín Európskej únie a vyhovovala aj potrebám praxe. Fakulta spolupracuje s orgánmi 
štátnej správy, finančnými inštitúciami, podnikmi, rozvíja medzinárodnú spoluprácu podporou spoločných 
projektov s vysokými školami a fakultami v zahraničí a inými zahraničnými inštitúciami, organizuje zahra-
ničné pobyty študentov a prednáškové pobyty pedagógov. 

V súčinnosti s Ekonomickou univerzitou sa fakulta zameriava hlavne na: 

– všestranné zvýšenie kvality a účinnosti výchovno-vzdelávacej, vedeckovýskumnej a publikačnej činnos-
ti učiteľov fakulty, 

– posilnenie medzinárodného postavenia FHI v súvislosti so vstupom SR do Európskej únie, 

– uchádzanie sa o medzinárodnú evalváciu, 

– formovanie činnosti členov akademickej obce na fakulte s cieľom vytvoriť priaznivú pracovnú atmosféru, 

– vytváranie a formovanie priaznivej verejnej mienky o fakulte. 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ NA FHI EU V BRATISLAVE 
STARÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY A ŠTUDIJNÉ PROGRAMY FAKULTY 
AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY 
V uplynulom roku sa na FHI EU vyučovali tieto pôvodné akreditované študijné odbory: 
A. HOSPODÁRSKA INFORMATIKA 
denné a diaľkové inžinierske, kód 6292800 
bakalárske, kód 629700 
B. KVANTITATÍVNE METÓDY V EKONÓMII A PODNIKANÍ 
denné a diaľkové inžinierske, kód 6285800 
bakalárske, kód 6285700 
C. ÚČTOVNÍCTVO 
denné a diaľkové inžinierske kód 6209800 
bakalárske kód 6209700 

NOVÉ AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 
1. stupeň štúdia: 
študijný odbor 9.2.10 Hospodárska informatika 
študijný program Hospodárska informatika 

študijný odbor 3.3.12 Účtovníctvo 
študijný program Účtovníctvo 

kombinácia študijných odborov 3.2.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii a 9.2.10 Hospodárska informatika 
študijný program Manažérske rozhodovanie a informačné technológie 

kombinácia študijných odborov 3.3.12 Účtovníctvo a 9.2.10 Hospodárska informatika 
študijný program Účtovníctvo a hospodárska informatika 
2. stupeň štúdia: 
študijný odbor 9.2.10 Hospodárska informatika 
študijný program Hospodárska informatika 
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študijný odbor 3.3.12 Účtovníctvo 
študijný program Účtovníctvo a audítorstvo 
študijný program Účtovníctvo a finančné riadenie 

študijný odbor 3.2.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii 
študijný program Operačný výskum a ekonometria 
študijný program Aktuárstvo 

3. stupeň štúdia: 
študijný odbor 9.2.10 Hospodárska informatika 
študijný program Hospodárska informatika 

študijný odbor 3.3.12 Účtovníctvo 
študijný program Účtovníctvo 

študijný odbor 3.2.25 Ekonometria a operačný výskum 
študijný program Ekonometria a operačný výskum 

AKTUÁLNY STAV VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI FAKULTY 

ŠTUDENTI 
Stav študentov k 31.10. 2005 na Fakulte hospodárskej informatiky EU: 

spolu 2593 študentov, 

 z toho 1590 na dennom štúdiu, 

     461 na externom štúdiu, 

     542 v bakalárskych formách externého štúdia. 

 TAB. 2.23 

počet študentov 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 
denné 374 372 251 291 302 
externé – – 86 188 187 
bakalárske 242 186 114 – – 

PRIJÍMACIE POHOVORY 

Termín konania prijímacích skúšok: 13. 06. – 16. 06. 2005. Zasadnutie prijímacej komisie sa konalo 20. 06. 
2005. 

Z 1483 pozvaných uchádzačov sa na prijímacích skúškach zúčastnilo 1213 uchádzačov, z ktorých splnilo 
kritériá na prijatie 365 uchádzačov. 

Úspešnosť za rok 2005 podľa jednotlivých predmetov na FHI je uvedená v tabuľke. 
 

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA FHI EU V BRATISLAVE V ROKU 2005 PODĽA ÚSPEŠNOSTI UCHÁDZAČOV 
 TAB. 2.24 

deň pozvaní zúčastnení % vyhoveli mat. % vyhoveli CJ % vyhoveli ZE % vyhoveli PS % 

13. 06. 375 332 88,53 168 50,6024 257 77,41 248 74,69 131 39,457 

14. 06. 366 307 83,87 153 49,8371 204 66,45 201 65,47 98 31,921 

15. 06. 363 273 75,20 98 35,8974 126 46,15 160 58,60 61 22,344 

16. 06. 379 301 79,41 130 43,1894 163 54,15 180 59,80 75 24,916 

spolu 1483 1213 81,79 549 45,26 750 61,83 789 65,05 365 30,090 

pozn.: percentuálny podiel sa počíta vzhľadom na zúčastnených uchádzačov 
vysvetlivky: CJ – cudzí jazyk; ZE – Základy ekonómie; PS – prijímacie skúšky 
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HODNOTENIE ÚSPEŠNOSTI ŠTUDENTOV TAB. 2.25 

študijný odbor/študijný program počet 
HI – denné 60 
KMEP/MRIT – denné 89 
Ú – denné 28 
Externé spolu 62 
Bakalárske spolu 78 
  

 
 

akademický rok 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 200320/04 2004/2005 spolu 
počet študentov 2708 2796 2930 2844 2738 2540 16556 
počet neúspešných študentov 231 120 185 265 261 317 1379 
% podiel 8,5 % 4,3 % 6,3 % 9,3 % 9,5 % 12,5 % 8,3 % 

OCEŇOVANIE TALENTOVANÝCH ŠTUDENTOV 

V rámci vyhodnotenia výsledkov počas celého štúdia na FHI EU v Bratislave a pri zohľadnení výsledkov na 
štátnych skúškach a pri obhajobe diplomovej práce dekan udelil nasledujúce uznania: 

DIPLOMOVÁ PRÁCA ZARADENÁ DO ZLATÉHO FONDU DIPLOMOVÝCH PRÁC FHI 

špecializácia IT Peter Ceman, Ján Chabada, Milada Kovárová, Milan Žatecký 

špecializácia ISTE Peter Cihan, Marek Kovár, Juraj Meliš, Štefan Andrašovič  

špecializácia ÚA Boris Komár, Vladislava Krištofová, Lucia Ondrušová, Ján Solík, Jarmila Hodeková 

špecializácia ÚFR Veronika Ruttkay-Nedecká, Marcela Štefancová 

špecializácia OVE Ivan Rybár 

špecializácia PM Alica Kostolanská 

špecializácia AŠ Zuzana Rybánska, Viera Zemanová 

ZA VYNIKAJÚCE ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY 

Marián Köplinger (UA), Soňa Sandtnerová (UFR), Eva Adamová (OVE), Milan Urdzik (PM) 

INÉ OCENENIA 

Cena podpredsedu vlády Pála Csákyho za kvalitnú diplomovú prácu – Lucia Ondrušová 

Cena Tatra banky – Ján Chabada 

ZOZNAM ŠTUDENTOV FAKULTY, KTORÝM BOLO UDELENÉ MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIUM (1 000,- SK) 
ZA VZORNÚ REPREZENTÁCIU EU NA V. MEDZINÁRODNOM TURNAJI UNIVERZÍT 

EUROSPORTLAND 2005 V MILÁNE 

Lívia DUBOVSKÁ, Martin BALEJ, Andrej KOVAČOVIČ, Dalibor SERDULA, Vladimír RAJCI, Vladimír GAJ-
DOŠ, Štefan ŽILÍK, Richard POKORNÝ, Peter STAŇA. 
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POZORUHODNÉ VÝSLEDKY ŠTUDENTOV V OBLASTI VZDELÁVANIA, ŠVOČ 
A ĎALŠEJ VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI 

Študent 5. ročníka Ján Chabada, odbor Hospodárska informatika, špecializácia Informačné technológie, bol 
ocenený v rámci celoslovenského projektu Študentská osobnosť Slovenska roka 2004 pod záštitou 
prezidenta SR Ivana Gašparoviča (organizovala Slovenská komora mladých). 

ZÁVERY 

1. Naďalej znižovať počet prijímaných študentov na externé štúdium. 

2. Naďalej zdokonaľovať proces prijímacieho konania, vyhodnocovania výsledkov a ich oznamovania     
uchádzačom. 

3. Analyzovať mieru zaťaženia učiteľov v pedagogickom procese a v nepriamom pedagogickom zaťažení 
na jednotlivých katedrách. Presadzovať zavedenie rovnakých pravidiel na výpočet pedagogického zaťa-
ženia učiteľov na celej EU. 

4. V súvislosti s enormným zaťažením učiteľov v pedagogickom procese prehodnotiť počet jednotlivých 
predmetov s dôrazom na samostatné štúdium. 

5. Naďalej venovať náležitú pozornosť materiálnemu zabezpečeniu vyučovacieho procesu a v rámci toho 
presadzovať efektívne využívanie modernej výpočtovej techniky na samostatnú prácu študentov (celo-
školské zabezpečenie nepretržitej prevádzky Počítačového centra FHI). 

VEDECKOVÝSKUMNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 

RIEŠENIE VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV 
PREHĽAD RIEŠENÝCH VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV PODĽA KATEDIER FHI V ROKU 2005 TAB. 2.26 

typ výskumného projektu KAI KÚ KŠ KM KOVE spolu FHI podľa projektu 
IGP 1 – 1 1 – 3 
IGPM 2 3 1 1 1 8 
VEGA – 1 2 2 1 6 
KEGA – 1/1* – – – 1/1* 
MVTS SR-ČR – 1 – – – 1 
spolu výskumné projekty 3 6/1* 4 4 2 19/1* 
RzP 1 – – 1 1 3 
HZ – – – – 1 1 
spolu FHI podľa katedier 4 6 4 5 4 23/1* 

*(participácia na projekte CĎV EU) 

VYDÁVANIE VEDECKÉHO ČASOPISU EKONOMIKA A INFORMATIKA 

Ekonomika a informatika (ISSN 1336-3514, R. č. MK SR 3057/2003), je vedecký časopis Fakulty hospo-
dárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskej spoločnosti pre hospodársku informatiku, ktorý je zamera-
ný na publikovanie poznatkov z oblasti hospodárskej informatiky, účtovníctva a audítorstva, ekonometrie 
a operačného výskumu, aplikovanej štatistiky a aktuárstva. 

V roku 2005 (III. ročník) vyšlo vo Vydavateľstve EKONÓM č. 1/2005 (204 strán). 
Vzhľadom na technické problémy vydavateľstva sa oneskoruje vydanie č. 2/2005 (v tlači, počet strán ru-
kopisu 224). 
Uvedený vedecký časopis sa dostáva do povedomia vedeckej pospolitosti a záujem o uverejňovanie prí-
spevkov rastie zo strany externých doktorandov, pracovníkov iných fakúlt EU v Bratislave, slovenských uni-
verzít a spolupracovníkov zo zahraničia (ČR, PR, Ukrajina). 
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PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
ŠTRUKTÚRA PUBLIKOVANÝCH PRÁC A VÝSTUPOV Z VÝSKUMNÝCH GRANTOV TAB. 2.27 

a) Knižné publikácie (počet/AH) 23/218 
Vedecké monografie – v zahraničných vydavateľstvách  

 – v domácich vydavateľstvách 7/106 
Odborné knižné publikácie – v zahraničných vydavateľstvách  

 – v domácich vydavateľstvách 2/7 
Kapitoly vo vedeckých monografiách – zahraničných 1/0,4 

 – domácich  
Kapitoly v odborných knižných publikáciách – zahraničných  

 – domácich 2/1 
Vysokoškolské učebnice knižné – v zahraničných vydavateľstvách  

 – v domácich vydavateľstvách 1/8 
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach – zahraničných  

 – domácich  
Učebné texty a skriptá 7/74 
Učebné pomôcky – softvér, súbory príkladov a pod.  
Stredoškolské učebnice 3/22 
b) Vedecké práce publikované v recenzovaných vedeckých časopisoch (počet) 82 
Karentované (Current Contents) časopisy zahraničné  
Karentované (Current Contents) časopisy domáce 4 
Nekarentované časopisy zahraničné 5 
Nekarentované časopisy domáce 70 
Recenzie vo vedeckých časopisoch (na cudzie dielo) 3 
c) Odborné práce publikované v recenzovaných odborných časopisoch (počet) 17 

 – v zahraničných 3 
 – v domácich 14 

Recenzie v odborných časopisoch (na cudzie dielo)  
d) Odborné práce publikované v odborných časopisoch (počet) 40 

 – v zahraničných  
 – - v domácich 40 

Recenzie v odborných časopisoch (na cudzie dielo)  
e) Vedecké práce publikované v zborníkoch z konferencií (počet) 172 
V medzinárodných – recenzovaných zborníkoch 102 

 – ostatných zborníkoch 17 
V domácich – recenzovaných zborníkoch 35 

 – ostatných zborníkoch 18 
f) Prezentácia na vedeckých sympóziách, kongresoch a pod. (počet) 114 
Medzinárodných – vyžiadané prednášky (účasť hradil pozývateľ) 6 

 – prijaté prednášky 84 
 – postre  

Domácich – vyžiadané prednášky (účasť hradil pozývateľ) 3 
 – prijaté prednášky 20 
 – postre 1 

g) Správy o vedeckovýskumnej činnosti (počet)/participácia (počet) 16/4 
IGP a IGPM 9/2 
Projekty VEGA 3/1 
Projekty KEGA 1/1 
Projekty MVTS (a bilaterálne SR – ČR) 1 
Participácia na 6., resp. 7. rámcovom programe  
Úlohy riešené podľa HZ 1 
Výskumné štúdie 1 
h) Ostatné (počet) 24 
Redakčné a zostavovateľské práce 3 
Ostatné odborné práce 21 
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VEDECKÁ VÝCHOVA 
STAV V DOKTORANDSKOM ŠTÚDIU NA FHI EU V BRATISLAVE V  ROKU 2005 (K 31. 12. 2005) TAB. 2.28 

ukazovateľ 
25-11-9 

Aplikovaná 
informatika 

62-09-9 
Účtovníctvo

62-11-9 
Štatistika

62-49-9 
Ekonometria 

a operačný výskum
spolu FHI

východiskový stav k 01. 01. 2005 29 21 39 (5 I) 22 (5 I) 111(10 I)
zmeny v priebehu roka 2005 

a) zanechanie štúdia – 1 – – 1 
b) vylúčenie zo štúdia 9 2 4 3 18 
c) vyradenie zo štúdia  3 3 4 1 (1 I) 11 (1 I) 
d) prestup z dennej na externú formu – – – – – 
e) prerušenie v roku 2005 1 – 2 2 5 
ukončenie DŠ obhajobou DP 
v roku 2005: – v termíne 1 1 3 1 6 

 – po vyradení 1 2 5 3 11 
vykonaná dizertačná skúška v roku 2005 3 6 8 1 18 
stav k 31. 12. 2005 (vo vedných odboroch 
v 2. a vyššom ročníku) 16 14 28 (5 I) 17 (4 I) 75 (9 I) 

nové študijné odbory 
9.2.10 

Hospodárska 
informatika 

3.3.12 
Účtovníctvo

3.3.25 
Ekonometria 

a operačný výskum 
spolu FHI

novoprijatí k 01. 10. 2005 6 (2 I) 8 (4 I) 10 (4 I) 24 (10 I)

konečný stav doktorandov k 31. 12. 2005 22 (2 I) 22 (4 I) 28 (5 I) 27 (8 I) 99 (19 I)

ČLENSTVO UČITEĽOV VO VEDECKÝCH RADÁCH A TÍMOCH INÝCH UNIVERZÍT A ORGÁNOV V SR A V ZAHRANIČÍ 
 TAB. 2.29 

členstvo učiteľov počet 
Akreditačná komisia MŠ SR (EU v Bratislave) 1 
Akreditačná komisia, poradný orgán vlády SR 1 
Associate Editor Central European Journal for Operations Research and Economics 2 
Bilaterálny študijný program NFŠ medzi EU v Bratislave a Univerzitou M-L-U v Halle-Wittenbergu Medziná-
rodný manažment 1 

Co – Editor Central European Journal for Operations Research 1 
Disciplinárna komisia pri SKAu 1 
Dozorná rada Slovenskej spoločnosti pre hospodársku informatiku 1 
Ekonomická sekcia SAPV 1 
European Association for Evolutionary Political Economy 1 
European University Continung Education Network 1 
Európska asociácia účtovníkov 1 
III. Komisia projektu KEGA MŠ SR 1 
Inštitút pre zahraničné vzťahy a aproximácie práva, UK v Bratislave 1 
Jednota Slovenských matematikov a fyzikov 5 
Komisia biometriky pri Predsedníctve SAPV 1 
Komisia CEEPUS – Program (Central European Exchange Programme for University Studies) 1 
Komisia pre aktuárske skúšky vymenovaná Úradom pre finančný trh v zmysle vyhlášky MF SR 144/2002 Z. z. 2 
Komisia pre posudzovanie projektov DAAD 1 
Komisia pre posudzovanie projektov v rámci Rakúsko-Slovenská akcia 1 
Komisia pre vzdelávanie pri Medzinárodnej aktuárskej asociácii (IAA) 1 
Komisia pre vzdelávanie pri Slovenskej spoločnosti aktuárov 2 
Komisia VEGA 1 
Koordinačná skupina MF SR Vedeckej rady Materiálno-technologickej fakulty STU v Trnave 1 
Medzinárodná normalizačná komisia ISO/TC 69/SC 3WG3 1 
Národná riadiaca komisia pre oblasť medzinárodné audítorské štandardy 2 
Národná riadiaca komisia pre oblasť medzinárodné účtovné štandardy 5 
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Národná riadiaca komisia pre realizáciu zapojenia SR do projektu UNCTADu a IFADA na posilnenie kapacít 1 
Oponentská rada k priebežnej oponentúre úlohy ŠV a V č. 2003SP200280302 1 
Oponentská rada oponentúry dvoch projektov KEGA na CĎV EU 1 
Pracovná skupina pre VŠ ekonomického zamerania Akreditačnej komisie vlády pri MŠ SR 1 
Medzinárodný vedecký výbor (MVK) Vývoj ekonomickej teórie a vzdelávania, uplatnenie a perspektívy v SR 1 
Prezídium Slovenskej komory audítorov a predseda Výboru pre etiku pri Prezídiu SKAu 1 
Programový výbor medzinárodnej vedeckej konferencie Teória, prax a vzdelávanie v účtovníctve 
a audítorstve vo svetle medzinárodných noriem 4 

Programový výbor Medzinárodnej vedeckej konferencie Účetníctví a dane po vstupu ČR, PR a SR do EU 1 
Rada pre informatizáciu vlády SR 1 
Rada pre štandardizáciu v rámci RVI 1 
Rada pre VaT pri RVŠ SR 1 
Rada Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov 2 
Rada vlády pre trvale udržateľný rozvoj 1 
Rada vysokých škôl SR 1 
Redakčná rada Ekonomické rozhľady 1 
Redakčná rada Ekonomika a informatika 7 
Redakčná rada Účtovníctvo, Audítorstvo, Daňovníctvo 6 
Redakčná rada časopisov z účtovníctva a daní vydavateľstva Verlag Dashöfer 1 
Redakčná rada časopisu Zvesti Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov 1 
Review Committe Bratislava pre autorizovaný preklad IAS 4 
Riadiaci výbor (SC) projektu RIS Trnava Definícia a implementácia regionálnej inovačnej stratégie 
Trnavského samosprávneho kraja – 014637 1 

Sekcia pre Prognostiku Slovenskej spoločnosti pre hospodársku informatiku 1 
Sekcia pre vzdelávanie v oblasti IAS Národnej riadiacej komisie pri MF SR 1 
Sekcia Účtovníctva a audítorstva v Slovenskej spoločnosti pre informatiku 1 
Skúšobná komisia pre 1. stupeň certifikácie účtovníkov 3 
Skúšobná komisia pre skúšky uchádzačov o audítorskú profesiu pri MF SR 2 
Skúšobná rada EXIN v rámci programu AMBI 1 
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied 1 
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu 1 
Slovenská asociácia Európskych štúdií 1 
Slovenská komora certifikovaných účtovníkov 1 
Slovenská spoločnosť aktuárov (SSA) 5 
Slovenská spoločnosť pre operačný výskum, EU v Bratislave 6 
Štatistická rada SR 1 
Technická normalizačná komisia, TNK č. 71 Aplikácia štatistických metód 2 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v SR 1 
Vedecká rada Ekonomickej fakulty VŠB TU v Ostrave 1 
Vedecká rada Ekonomickej fakulty SPU v Nitre 1 
Vedecká rada Ekonomickej fakulty VŠT v Košiciach 1 
Vedecká rada Fakulty informatiky a štatistiky VŠE v Prahe 2 
Vedecká rada Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline 1 
Vedecká rada Fakulty riadenia a informatiky technológií VŠP Hradci Králové 1 
Vedecká rada FIIT STU v Bratislave 1 
Vedecká rada EU v Košiciach 3 
Vedecká rada Univerzity v Pardubiciach, Fakulta Ekonomicko-správní 1 
Vedecká rada Vysoké učení technické v Brne, Fakulta podnikateľská 2 
Výbor Biometrickej spoločnosti SAPV SR 1 
Výbor Českej demografickej spoločnosti za SR, Praha, ČR 1 
Výbor EUNIS 1 
Výbor pre finančné inštitúcie pre SKAu 1 
Výbor pre Slovenské audítorské štandardy pri SKAu 2 
Výbor pre učtovníctvo pri Slovenskej komore audítorov 2 
Výbor SŠDS 2 
Working group Alternative Economic Policy for Europe 1 
Združenie za ekonomickú prosperitu Slovenska 1 
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ŠTUDIJNÉ POBYTY ŠTUDENTOV A UČITEĽOV A ROZVOJOVÉ PROJEKTY 
Fakulta hospodárskej informatiky v rámci medzinárodnej spolupráce zorganizovala prostredníctvom mobili-
ty (Cele, Sokrates, SLSP, Leonardo, Ceepus) zahraničné pobyty študentov a prednáškové pobyty pedagó-
gov prostredníctvom celouniverzitných, respektíve fakultných programov uvedené v tabuľkách. 

ŠTUDIJNÉ POBYTY ŠTUDENTOV A UČITEĽOV V KALENDÁRNOM ROKU 2005 TAB. 2.30 
názov počet semester mesto poznámka 

študenti 
Socrates 4 LS Coimbra  
 3 LS, ZS Brest  
 1 LS Vigo  
 3 LS, ZS Viedeň  
 2 LS Rotterdam  
 1 LS Mannheim  
 1 ZS Frankfurt  
 1 ZS Esbjerg  
 2 ZS Maribor  
SLSP 1 ZS Tampere  
 1 LS Vigo  
 1 LS Ghent  
 1 LS Siena  
CEEPUS 1 LS Viedeň  
 1 ZS Ľubľana  
DANUBIA 1 LS  letná škola 
 1 LS Nemecko stáž 
spolu 26    

učitelia 
Socrates 2 LS Udine, Padova  
 2 LS Coimbra  
 2 LS Praha  
 1 LS Taliansko  
spolu 7 LS   

poznámka: LS – letný semester; ZS – zimný semester 

ZAHRANIČNÉ CESTY PRACOVNÍKOV FHI V ROKU 2005 TAB. 2.31 
poradové číslo počet krajina poznámka 

1. 50 Česká republika  
2. 2 Nemecko  
3. 15 Poľsko  
4. 1 Rakúsko  
5. 1 Fínsko  
6. 4 Taliansko  
7. 2 Portugalsko  
8. 5 Juhoslávia  
9. 1 Ukrajina  

spolu 81   

ROZVOJOVÉ PROJEKTY FHI EU V ROKU 2005 TAB. 2.32 

číslo projektu zodpovedný riešiteľ riešitelia názov projektu 

10 – 5a prof. Ing. S. Russev, PhD. Ing. Roman Russev – KAI 
Ing. Vadim Bley – KAI Rozvoj základnej infraštruktúry FHI 

9 – 5a doc. RNDr. Ľ. Pinda, CSc. Ing. Irena Bačová – dekanát FHI 
Ing. Branislav Mišota – dekanát FHI

Modernizácia výučbového procesu 
vysokej školy FHI EU v Bratislave 
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SPOLUPRÁCA FAKULTY S HOSPODÁRSKOU PRAXOU 
PREHĽAD O UZAVTVORENÝCH ZMLUVÁCH O ODBORNEJ SPOLUPRÁCI S ORGANIZÁCIAMI NA SLOVENSKU TAB. 2.33 

poradové číslo názov organizácie rok 
UZATVORENÉ ZMLUVY 

1. Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR 2005 
2. ORACLE Slovensko, s. r. o. 2004 
3. IBM 2005 
4. SAS Institute GmbH 2004 
5. Slovakodata, a. s. 2005 
6. VÚB 2005 
7. Združenie Český inštitút interných audítorov 2005 

Fakulta ďalej spolupracuje s MF SR, Svetovou bankou, SKAu, SKCÚ, SWH, HP, Microsoftom, SAP, Infosta-
tom, Štatistickým úradom, Slovenskou štatistickou a demografickou spoločnosťou, spoločnosťou Trexima, 
Úradom pre reguláciu sieťových odvetví SR, Štátnou pokladnicou SR, Národnou bankou SR a ďalšími inštitú-
ciami u nás aj v zahraničí. 

PROJEKT ESF JPD NUTS II BRATISLAVA CIEĽ 3 Č. 13120120125 
INTERNACIONALIZÁCIA VZDELÁVANIA EKONÓMOV A MANAŽÉROV 
Cieľom celouniverzitného projektu je pripraviť komplexnú ponuku vzdelávania v cudzích jazykoch na Ekono-
mickej univerzite v Bratislave, a tak harmonizovať vzdelávanie s európskymi trendmi v predmetoch ekonomic-
kých a manažérskych vied. FHI sa zapojila do tohto projektu a boli vypracované nasledujúce materiály: 

– zoznam zahraničných univerzít v súlade s orientáciou fakulty pri rozvoji medzinárodnej spolupráce; 

– bola vypracovaná pedagogická dokumentácia 29 predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch, ktorá 
zodpovedá kritériám akreditácie predmetov uplatňovaným na fakulte (bez ohľadu na personálne za-
bezpečenie); 

– predmety boli zaradené do vyučovacieho procesu tak, ako je uvedené v informačných listoch, a doku-
mentácia vypracovaná v slovenskom jazyku a v jazyku, v ktorom sa bude vyučovať; 

– dokumentácia každého predmetu je doplnená prílohou, v ktorej sa uvádzajú výsledky porovnania 
predmetu s analogickými predmetmi na zahraničných univerzitách. 

ORGANIZAČNÝ A PERSONÁLNY ROZVOJ FAKULTY 
Fakulta hospodárskej informatiky v rámci medzinárodnej spolupráce zorganizovala prostredníctvom celou-
niverzitných, respektíve fakultných programov mobility (Cele, Sokrates, SLSP, Leonardo, Ceepus) zahra-
ničné pobyty študentov a prednáškové pobyty pedagógov uvedené v tabuľkách. 

STAV ZAMESTNANCOV FHI EU VO FYZICKÝCH OSOBÁCH K 31. 12. 2005 PODĽA KATEGÓRIÍ TAB. 2.34 
pracovisko kategória 

DFHI KÚ KOVE KAI KŠ KM spolu 
prof.1/ – 4 4 2 2 2 14 
doc. – 3 2 1 6 7 19 
OA – 21 10 12 9 13 65 
 z toho OA s PhD., resp. CSc. – 11 4 5 7 6 33 
A – 5 – 5 1 1 12 
lektor – – – 1 – – 1 
učitelia spolu – 33 16 21 18 23 111 
VaV 1 – – – – – 1 
THP 142/ 1 1 1 1 1 19 

spolu 152/ 34 17 22 19 24 1313) 

1/funkčné miesto. 
2/Z toho 1 zamestnanec vo funkcii dekana. 
3/V uvedenom počte sú započítaní aj zamestnanci na neplatenom voľne, resp. MD a RD. 
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Nasledujúci graf zobrazuje zloženie vysokoškolských učiteľov podľa kategórií k 01. 01. 2005 a k 31. 12. 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pozitívny vývoj v kvalifikačnom zložení vysokoškolských učiteľov bol výrazne zaznamenaný v kategórii od-
borných asistentov s ukončeným doktorandským štúdiom (nárast oproti začiatku roka o 9), predovšetkým 
s ohľadom na napĺňanie požiadavky pri uzatváraní pracovných pomerov, na zvýšenie kvalifikácie úspeš-
ným ukončením doktorandského štúdia. Zvýšenie nastalo i v kategórií docentov (obsadenie dvoch funk-
čných miest). V kategórii profesorov došlo k zmene posunom z funkčného miesta mimoriadneho profesora 
na funkčného miesta riadneho profesora: prof. J. Hvoždarová v januári 2005. 

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV FHI EU K 31. 12. 2005 TAB. 2.35 

prehľad priemerného veku vyučujúcich na FHI EU 
kategória priemerný vek  KÚ KOVE KAI KŠ KM 

profesori 59,05 58,50 59,25 62,00 52,50 67,00 
docenti 56,05 49,33 54,00 68,00 57,67 56,43 
odborní asistenti 38,30 35,56 32,23 42,64 40,77 36,00 
asistenti 29,38 26,17 28,00 31,67 33,00 26,50 
lektori 59,00 – – 59,00 – – 
učitelia spolu 42,96 37,58 39,60 43,25 45,52 42,89 

 
Graficky znázornená veková štruktúra vysokoškolských učiteľov FHI EU: 
 

 
V priebehu roka 2005 boli trikrát na FHI EU v Bratislave, v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov, vypísané výberové ko-
nania na obsadzovanie funkcií vedúcich katedier, docentov, odborných asistentov a asistentov, vedúcu 
študijného oddelenia dekanátu FHI a zamestnanca oddelenia vedy a výskumu. 
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VÝZNAMNÉ UDALOSTI FAKULTY 

– 3. seminár doktorandov Katedry operačného výskumu a ekonometrie FHI 
 3nd Doctoral Seminar – Operations Research and Econometrics 
 Termín konania: marec 2005 
 Miesto konania: Bratislava 
 Organizátor:  Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI 

– ŠVOČ 
 Termín konania: 28. 04. 2005 
 Miesto konania: Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 
 Organizátor:  Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave 

– 10. medzinárodná vedecká konferencia: AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach 
10th International Scientific Conference: AIESA – building of society based on knowledge 
Termín konania: 19. 05. – 20. 05. 2005 
Miesto konania: Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave 
Cieľom bolo prezentovať výsledky vedeckovýskumnej činnosti, medzinárodnej spolupráce, výchovy 
doktorandov a praktických aplikácií z oblasti informatiky, účtovníctva, štatistiky, poistnej matematiky, 
operačného výskumu a ekonometrie, ktorými chce fakulta prispieť k budovaniu znalostnej spoločnosti 
v rámci Európskej únie. 
V súlade s akreditovanými vednými, resp. študijnými odbormi na fakulte sa zameranie konferencie špe-
cifikovalo takto: 
1. sekcia: Informačné technológie a informačné systémy – podpora informačnej spoločnosti 
garant: prof. Ing. Stojan Russev, PhD. 
2. sekcia: Integrácia účtovného systému SR v podmienkach Európskej únie 
garantka: prof. Ing. Božena Soukupová, PhD. 
3. sekcia: Aplikácia štatistických a aktuárskych vied v sociálno-ekonomickom priestore 
garant: prof. RNDr. Ing. František Peller, PhD. 
4. sekcia: Aplikácia modelov a metód operačného výskumu a ekonometrie v ekonomickom rozhodovaní 
garant: prof. Ing. Michal Fendek, PhD. 
Na konferencii bolo prítomných 133 účastníkov, z toho 14 čestných hostí (3 ČR, 2 PR, 3 Srbsko 
a Čierna Hora, 6 SR) a ďalších 14 účastníkov zo zahraničia (7 ČR, 1 Srbsko a Čierna Hora, 2 Chorvát-
sko, 3 Portugalsko, 1 Taliansko). 
Recenzovaný zborník obsahuje 85 príspevkov (ISBN 80-225-2010-1, Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 
2005, zborník abstraktov v anglickom jazyku, 38 strán, priložené príspevky na CD-nosiči, 480 strán). 

– Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi VII 
 Applications of Quantitative Methods in Research and Practice 
 Termín konania: jún 2005 
 Miesto konania: Remata, okres Prievidza 
 Organizátor:  Slovenská spoločnosť pre operačný výskum FHI EU v Bratislave 

Medzinárodný seminár zorganizovala Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI v spolupráci so 
Slovenskou spoločnosťou pre operačný výskum. 
Cieľom bolo vytvoriť priestor na výmenu skúseností o súčasnom stave vo využívaní kvantitatívnych me-
tód vo vedeckovýskumnej činnosti na ekonomických vysokých školách a fakultách a prezentovanie 
praktických aplikácií. 
Na seminári sa zúčastnilo 50 účastníkov z univerzít a vysokých škôl zo Slovenskej republiky a Českej 
republiky, ktorí vystúpili s príspevkami, ktoré sú publikované v zborníku zo seminára (ISBN 80-225-
2079-9, 75 strán). 

– Medzinárodná vedecká konferencia Teória, prax a vzdelávanie v účtovníctve a audítorstve vo svet-
le medzinárodných noriem 
Theory, Experience and Education in Accounting and Auditing in the light of the International 
Standards, International scientific conference 

 Termín konania: 05. 09. – 07. 09. 2005 
 Miesto konania: Makov-Kopanice 
 Organizátor:  Katedra účtovníctva FHI EU v Bratislave 
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– FINRISK 2005 – medzinárodná konferencia 
 FINRISK 2005 
 Termín konania: september 2005 
 Miesto konania: Štrba 
 Organizátor:  KM FHI EU v spolupráci s Fakultou riadenia a informatiky Žilinskej univerzity 

– Poistná matematika v teóriia praxi – vedecký seminár 
 Insurance mathematics in theory and practise 
 Termín konania: november 2005 
 Miesto konania: Ekonomická univerzita v Bratislave 
 Organizátor: Katedra matematiky FHI EU v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou aktuárov 

Vedecký seminár zorganizovala Katedra matematiky FHI v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou ak-
tuárov (SSA). Seminár sa od roku 1997 organizuje pravidelne každé dva roky. 
Na seminári sa prezentovalo 12 príspevkov, ktoré boli uverejnené v zborníku (ISBN 80-225-2106-X). 
Na konferencii sa zúčastnili nielen odborníci z katedier zaoberajúcich sa aktuárskou vedou, ale aj od-
borníci z praxe, pretože zastúpenie mala každá poisťovňa pôsobiaca na slovenskom poistnom trhu. 

– Katedra matematiky FHI zorganizovala vedecký seminár Aktuárske vedy v podmienkach poistné-
ho trhu Slovenskej republiky k riešiteľským výskumným úlohám: VEGA č. 1/1264/04, Aktuárske mo-
dely v oblasti penzijného a nemocenského poistenia, VEGA č. 1/2630/05, Aktuárske vedy v neživotnom 
poistení v podmienkach slovenského poistného trhu. 
Vedecký seminár sa uskutočnil v priestoroch rekreačného zariadenia Virt v dňoch 29. 06. – 01. 07. 
2005. Prezentovalo sa 18 príspevkov, ktorých abstrakty boli uverejnené v zborníku abstraktov. Cieľom 
konferencie bolo prezentovať dosiahnuté výsledky v rámci jednotlivých projektov VEGA, prerokovať 
použité postupy, ich aplikáciu a využiteľnosť v praxi. Pozvanie prijali aj kolegovia z Katedry matematiky 
Vysokej školy ekonomickej v Prahe, ktorí by radi nadviazali na úspechy Katedry matematiky FHI EU 
v oblasti implementovania aktuárskych vied do procesu výučby. 

– V rámci Týždňa vedy Európskej únie sa 11. novembra 2005 uskutočnil vedecký seminár (Deň otvo-
rených dverí), ktorého zámerom bola prezentácia najvýznamnejších profilových výstupov vedeckovýs-
kumnej činnosti FHI za uplynulý rok: 
– v prvom bloku sa prezentovali vybrané diplomové práce za akademický rok 2004/05, ktoré získali 

ocenenie na pôde FHI i mimo nej – autori sú internými doktorandmi fakulty; 
– druhý blok bol zameraný na prezentáciu dosiahnutých výsledkov pri spracúvaní dizertačných tém 

interných doktorandov a externých doktorandov – učiteľov FHI; 
– tretí blok tvorili prezentácie dosiahnutých parciálnych výsledkov pri riešení výskumných projektov 

v roku 2005. 
Napriek opakovanej snahe rozšíriť auditórium tohto podujatia o pracovníkov zo spolupracujúcich inšti-
túcií a riadiacich orgánov, sa pozvanie nestretlo s očakávaným ohlasom. 

– V dňoch 24. a 25. novembra 2005 sa uskutočnila na pôde EU v Bratislave medzinárodná vedecká 
konferencia Vývoj ekonomickej teórie a vzdelávania, uplatnenie a perspektívy v SR. Vedenie EU 
v Bratislave delegovalo na fakulty prípravu a realizáciu rokovania jednotlivých sekcií. 
Fakulta hospodárskej informatiky EU zabezpečila priebeh 4. sekcie: Informatizácia v ekonomike na 
prahu 3. tisícročia (gestori: doc. Ing. R. Pardelová, PhD. a prof. RNDr. P. Mikulecký, CSc., FIM Uni-
verzita Hradec Králové), spracovanie a recenzovanie štvrtej časti zborníka. 
Z 18 publikovaných príspevkov (zborník, ISBN 80-225-2110-8, Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava, 
2005, 424 strán, 4. sekcia, s. 297–369) sa prezentovalo 17 (z toho 1 z Univerzity Hradec Králové, ČR, 
16 z FHI: 6 z KAI, 3 z KÚ, 3 z KŠ a 2 z KM). 

HLAVNÉ ZÁMERY ROZVOJA FAKULTY NA ROK 2006 
Fakulta hospodárskej informatiky EU sa bude usilovať plniť aj naďalej hlavné úlohy, ktoré si stanovila 
v dlhodobom zámere rozvoja fakulty. 

V OBLASTI VEDY, VÝSKUMU A DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA SA FHI BUDE USILOVAŤ 
1. podporovať aktivity Koordinačnej pracovnej skupiny FHI pre 7. rámcový projekt EÚ v oblasti 3. výzvy In-

formation and communication technologies a 8. výzvy Socio-Economic Sciences and the Humanities (kon-
takty na zahraničné výskumné pracoviská; workshopy potenciálnych riešiteľov; vypracovanie projektu), 
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2. vytvoriť systém hodnotenia aktivít pracovníkov v pedagogickej, ale aj vedeckovýskumnej oblasti s cieľom 
podporiť ich orientáciu na riešenie externých grantových úloh, projektov medzinárodnej vedecko-
technickej spolupráce a projektov rámcového programu Európskej únie, 

3. pokračovať vo vydávaní časopisu fakulty Ekonomika a informatika, ktorý si už našiel svojich čitateľov  
a postavenie medzi vedeckými odbornými časopismi, 

4. začať editovať medzinárodný Scientific Journal of Management Information Systems v zmysle do-
hody o spolupráci s Ekonomickou fakultou v Subotici, Univerzita Novi Sad. Rozširovať medzinárodnú 
spoluprácu v publikačnej oblasti v zmysle záverov 10. MVK – AIESA, 

5. stimulovať aktivity doktorandov v oblasti interného a externého výskumu, zahraničných mobilít, publiko-
vaných i nepublikovaných prezentácií s cieľom zvýšiť kvalitu dizertačných prác a dodržať časový hori-
zont obhajoby, 

6. participovať na dobudovaní excelentného pracoviska pre výučbu exaktných metód a využitie soft-
vérových produktov v doktorandskom štúdiu na EU v Bratislave formou konzultácií a lektorovania 
vybraných tém v rámci doktorandských seminárov, 

7. v roku 2006 zorganizovať 5. medzinárodnú vedeckú konferenciu doktorandov AIESA – D zameranú na 
prezentáciu participácie doktorandov na vedeckovýskumnej činnosti (rozšíriť pozvanie z AE Krakow, EF 
VŠB-TU Ostrava, EF Subotica – Univerzita Novi Sad). Príspevky publikovať v recenzovanom zborníku, 

8. vyhľadávať a podporovať rozvoj mladých vedeckých talentov skvalitnením organizovania súťaže Štu-
dentskej vedeckej a odbornej činnosti. 

PLÁN KVALIFIKAČNÉHO RASTU 

Kvalifikačný rast pracovníkov FHI je v súčasnosti determinovaný potenciálnym priznaním práva uskutočňo-
vať habilitačné a inauguračné konanie zo strany MŠ SR. 

FHI v júli 2005 predložila Akreditačnej komisii, poradnému orgánu vlády SR, žiadosť o priznanie tohto prá-
va v študijných odboroch: 

3.3.12 Účtovníctvo 

3.3.25 Ekonometria a operačný výskum 

9.2.10 Hospodárska informatika 

Vedecká rada FHI je pripravená okamžite po priznaní tohto práva prerokovať štyri návrhy na začatie habili-
tačného konania a tri návrhy na začatie inauguračného konania pracovníkov, ktorí už v súčasnosti spĺňajú 
podmienky kvantitatívnych kritérií habilitačných a inaguračných konaní, schválené VR EU v Bratislave dňa 
22. 06. 2005. 

Cieľom fakulty je, aby sa stala súčasťou vedeckovýskumnej univerzity, preto chceme k tomuto cieľu pri-
spieť aj v budúcnosti kvalitnou a vysokoodbornou publikačnou činnosťou a zapojením sa do medzinárod-
ných grantových úloh a rozvojových projektov. 

V pedagogickej oblasti ukončiť akreditáciu nových študijných programov na báze schválenej sústavy štu-
dijných odborov vysokoškolského vzdelávania Slovenskej republiky, vydanej rozhodnutím MŠ SR číslo 
2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002, spravovaných Ministerstvom školstva SR, ako oblasť pozna-
nia (§ 50 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z.), v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods. 1 zákona číslo 
131/2002 Z. z.) nadobudne profesionálnu spôsobilosť (kompetenciu) vykonávať svoje pôvodné povolanie 
alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. 

Schválené nové študijné programy budeme postupne podľa potreby inovovať. 

V budúcom období sa bude fakulta naďalej orientovať na skvalitnenie počítačového vybavenia aj učiteľov. 
Počítače triedy PENTIUM 4 by mali byť štandardným pracovným prostriedkom. Treba pamätať aj na inová-
ciu softvéru a zakúpenie nových softvérových produktov, a to rovnako na pedagogický proces, aj na rieše-
nie vedeckovýskumných úloh. V súlade so štandardnými schémami na zahraničných univerzitách chceme 
zvýšiť podiel samostatnej práce študentov na počítačoch a znižovať podiel organizovanej výučby v týchto 
učebniach. Naďalej budeme podporovať rozvoj informačných technológií v rámci prípravy študentov. 
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Vzhľadom na počet študentov so zameraním na hospodársku informatiku, fakulta sa bude naďalej usilovať 
inovovať a dobudovávať podľa finančných možností počítačové a softvérové vybavenie. V súčasnosti má 
fakulta k dispozícii  202 počítačov v 15 učebniach. Všetky počítače sú prevádzkované na báze legálne zís-
kaného softvéru. Osobitne sú vyčlenené miestnosti na fakulte pre mladých učiteľov – doktorandov. 

V kontexte požiadavky zefektívnenia výučby považujeme za potrebné zvážiť v budúcnosti rozsah a počet 
cvičení poskytovaných učiteľmi katedier. 

Pri výučbe metód formou seminárov sa bude klásť dôraz na aplikabilitu a využívanie štandardných softvéro-
vých produktov. Tieto produkty budú inštalované na všetkých pracovných staniciach unikátneho pracoviska. 
Systematické využívanie metodiky prípadových štúdií bude vytvárať predpoklady na komplexné zvládnutie 
metodológie kvantitatívnych prístupov k analýze, predikcii a optimalizácii ekonomických procesov. 

INFORMAČNÝ SYSTÉM FAKULTY HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY EU 

Fakulta v súčasnosti začína využívať informačný systém, ktorý vytvorili diplomanti v jazyku Delphi, a pracu-
je na platforme Oracle 7 v prostredí Microsoft. Tento systém poskytuje služby na podporu riadenia fakulty 
ako napr.: generovanie úväzkov katedier a ich vykazovanie, generovanie podkladov na tvorbu správ o čin-
nosti katedier, tvorba, realizácia a vyhodnotenie ankiet študentov atď. Poskytuje služby študentom spojené 
s prijatím študentov, evidenciou a riadením štúdia, ubytovania, štipendiá a pod. Služby učiteľom automati-
zujú úlohy ako napríklad: evidencia pedagogickej činnosti, generovanie skúšobných hárkov, elektronický 
záznam výsledkov skúšok, evidencia a aktualizácia vedeckovýskumnej činnosti atď. Služby doktorandom 
spojené so štúdiom doktorandov ako napríklad: evidencia doktorandov a výsledkov skúšok (osobné údaje, 
údaje o štúdiu atď.), evidencia a aktualizácia vedeckovýskumnej činnosti doktorandov, evidencia pedago-
gickej činnosti doktorandov, podpora dizertačných skúšok (ŠS) a obhajob dizertačných prác a pod. 

Informačný systém je vytváraný modulárne a pozostáva z týchto modulov: 

– študijné oddelenie, 

– ubytovanie, 

– štipendiá, 

– doktorandi, 

– vedeckovýskumná činnosť, 

– vykazovanie činnosti pedagogických pracovníkov, 

– rozvrh, 

– administrácia, 

– prijímacie pohovory, 

– strategické riadenie, 

– ankety. 

Vstupné údaje pre jednotlivé moduly sa nachádzajú okrem papierovej formy aj v rôznych informačných sys-
témoch a ich prenos do DB Oraclu je v súčasnosti pred ukončením. Problémom zostáva požiadavka na 
nové vstupy pre systém. 

Súčasťou nového informačného systému je aj samostatná webová stránka fakulty, na ktorej sú publikované 
interné informácie fakulty, a to: 

– informácie o orgánoch fakulty (štatúty, zloženie orgánov, zápisy), 

– podrobné pedagogické informácie (študijný a skúšobný poriadok, študijný program), 

– termíny skúšok, pokyny na vypracovanie diplomových prác, dištančné, doktorandské a ďalšie, 

– informácie o vede a výskume fakulty (výsledky grantov, prehľad riešených grantov a pod.), 

– informácie z katedier, 

– telefónny zoznam fakulty. 



FAKULTY EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

 76 

FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU EU 

RIADENIE A ROZVOJ FAKULTY 
Dekan: DOC. ING. ĽUBOMÍR STRIEŠKA, CSC. 
Prodekani: DOC. ING. ĽUBOSLAV SZABO, CSC. prodekan pre vzdelávaciu činnosť, 
  štatutárny zástupca dekana 

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

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

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

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

Tajomníčka fakulty: ING. ŽOFIA DUNOVÁ  

VEDECKÁ RADA FAKULTY PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU EU 
Predseda: doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc., dekan FPM EU 
interní členovia: 
prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc., doc. Ing. Eleonóra Fendeková, PhD., doc. Ing. Elena Fetisovová, CSc., doc. 
Ing. Ľubica Füzyová, CSc., Dr. h. c., prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc., prof. Ing. Prokop Jurášek, DrSc., 
doc. Ing. Anna Kachaňáková, CSc., doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD., prof. Ing. Jozef Kráľovič, CSc., prof. Ing. 
Michal Leščišin, DrSc., doc. Ing. Gizela Lénártová, PhD., doc. Ing. Miroslav Majtán, CSc., prof. Ing. Štefan 
Majtán, PhD., doc. Ing. Peter Markovič, PhD., prof. Ing. Štefan Slávik, CSc., doc. Ing. Jana Sršňová, CSc., 
Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., doc. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc., doc. PhDr. Miroslava Szarková, CSc., 
doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD., prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD., prof. Ing. Karol Zalai, CSc. 

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

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU EU 
predseda AS: prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 
členovia AS: 
prof. Ing. Štefan Majtán, PhD., doc. Ing. Eleonóra Fendeková, CSc., doc. Ing. Ľubica Füzyová, CSc., doc. 
Ing. Ľudmila Kalafútová, CSc., doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD., doc. PhDr. Miroslava Szarková, CSc., Ing. 
Eduard Hyránek, PhD., Ing. Benita Juriková, Ing. Daniela Rybárová, Lýdia Jasenská, Peter Koterec, Martin 
Kováč, Lenka Mackaničová, František Michalec 

KOLÉGIUM DEKANA FAKULTY PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU EU 
doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc., doc. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc., doc. Ing. Elena Fetisovová, CSc., doc. 
Ing. Miroslav Majtán, CSc., doc. Ing. Peter Markovič, PhD., doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD., Ing. Žofia Du-
nová, prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc., doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD., prof. Ing. Jozef Kráľovič, CSc., prof. Ing. 
Štefan Majtán, PhD., prof. Ing. Štefan Slávik, CSc., Ing. Peter Šinský, predseda OZ PŠaV na FPM EU, 
Barbora Franeková, predsedkyňa Študentského parlamentu FPM EU 

FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU EU MÁ 5 KATEDIER 
Katedra podnikovohospodárska FPM EU (KPH) prof. Ing. Štefan Majtán, PhD. 

Katedra manažmentu FPM EU (KM) prof. Ing. Štefan Slávik, CSc. 
Katedra podnikových financií FPM EU (KPF) prof. Ing. Jozef Kráľovič, CSc. 

Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU (KMaL) prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 

Katedra informačného manažmentu FPM EU (KIM) doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD. 
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PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 

Pedagogický proces v roku 2005 prebiehal na všetkých formách a druhoch štúdia v súlade so študijným 
programom FPM. 

Jeho priebeh nebol z hľadiska organizačného zabezpečenia narušený. 

K zvyšovaniu úrovne pedagogického procesu prispievajú aj anonymné dotazníkové prieskumy medzi 
študentmi, zamerané na hodnotenie kvality vzdelávania. Túto povinnosť ukladá fakultám aj Zákon o VŠ. 

Okrem uvedeného dotazníkového prieskumu je kvalita vzdelávania zabezpečovaná: 

– prerokúvaním študijných programov a učebných plánov v AS fakulty a následne schvaľovaných vo Ve-
deckej rade FPM EU, 

– prerokúvaním a schvaľovaním nových predmetov v akreditačnej komisii fakulty, 

– hospitáciami na pedagogickom procese najmä mladých učiteľov, učiteľmi poverenými vedúcimi katedier, 

– stretnutiami vedenia fakulty so zástupcami študentov (v študentskom parlamente a senáte) o aktuál-
nych pedagogických otázkach. 

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

STAV ZAPÍSANÝCH ŠTUDENTOV NA BAKALÁRSKOM A INŽINIERSKOM ŠTÚDIU K 31. 10. 2005 TAB. 2.36 

zapísaní 1. ročník 
 druh a forma štúdia

spolu ženy spolu noví 
2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

Ing. denné štúdium 1192 672 – – 316 268 311 297 
Ing. externé štúdium 425 277 – – 58 69 150 148 
Bc. externé štúdium 269 166 137 91 66 66 – – 
zahraniční 10 3 4 4 2 1 – 3 
Bc. denné štúdium 499 274 499 447 – – – – 

FP
M

 

spolu 2395 1392 640 542 442 404 461 448 

V akademickom roku 2004/2005 sa po prvýkrát konali prijímacie skúšky na akreditované študijné programy 
1. stupňa štúdia. 

PRIJÍMACIE KONANIE – ZÁUJEM O VŠETKY FORMY ŠTÚDIA TAB. 2.37 

 2000 2001 2002 2003 2004* 2005** 
prihlásení 2569 2353 1756 1487 2187 2433 
zúčastnení 2156 1911 1440 4476 1441 2059 
prijatí 804 806 630 723 938 1067 
zapísaní 657 689 544 611 529 542 

* do roku 2004 – inžinierske štúdium 
** od roku 2005 – 1. stupeň – bakalárske štúdium 

Postupovalo sa podľa Zásad prijímacieho konania schválených AS FPM. 

OCENENIA ABSOLVENTOV A ŠTUDENTOV FPM EU 

– Cena dekana 5 študentov (4 študenti DŠ a 1 študent EŠ) 

– Cena rektora 5 študentov (4 študenti DŠ a 1 študent EŠ) 
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– Cena za najlepšiu diplomovú prácu (ocenenie Slovnaft, a. s.) – 1 študent DŠ 

– Cena Družstevní Asociace ČR z oblasti družstevníctva na území SR a ČR za diplomovú prácu – 1 štu-
dent DŠ 

– Cena SPP, a. s., – súťaž na tému Nákladový controlling v podmienkach Európskej únie – 3 študenti DŠ 

– Medzinárodná súťaž Global Management Challenge – Euromanager, umiestnenie v rámci SR – 1. 
miesto, umiestnenie vo svetovom finále – do 6. miesta (Lisabon). 

ZOZNAM ŠTUDENTOV FAKULTY, KTORÝM BOLO UDELENÉ MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIUM (1 000,- SK) 
ZA VZORNÚ REPREZENTÁCIU EU NA V. MEDZINÁRODNOM TURNAJI UNIVERZÍT 

EUROSPORTLAND 2005 V MILÁNE 

Martin FÚRIK, Marcel COGLEI, Michaela PARÍZKOVÁ, Hana ROHAĽOVÁ-IĽKIVOVÁ, Martin PEŠEK, Ma-
túš URBAN, Oliver BOHÁČ, Michal HABALA, František KUBALA. 
 
 
Za úspešnú reprezentáciu SR v umeleckej oblasti (LÚČNICA) bolo priznané Lukášovi HARUŠTIAKOVI 
a Dagmar JEŽOVEJ mimoriadne štipendium v celkovej výške 10 000,- Sk. 

AKREDITÁCIA ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV 

V súlade so zákonom o VŠ fakulta v akademickom roku 2003/2004 pripravila akreditačné spisy jednotlivých 
študijných programov a predložila ich Akreditačnej komisii, poradnému orgánu vlády SR na akreditáciu. 
Všetky uvedené študijné programy sú akreditované a fakulta dostala rozhodnutie MŠ SR s výnimkou štu-
dijného programu Personálny manažment, kde ešte nie je akreditácia uzavretá. V októbri 2005 fakulta 
predložila na akreditáciu akreditačné spisy habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie profesorov 
v študijných odboroch 3.3.13 Finančný manažment a 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku. Uvedené 
materiály boli prerokované v pracovných skupinách Akreditačnej komisie, poradnom orgáne vlády SR. Fa-
kulta doteraz nedostala výsledky akreditácie. 

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 

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

Druhý rok výučby podľa novoakreditovaných študijných programov a špecializácií, vytváranie nových od-
borných predmetov, ako aj výučba predmetov v cudzích jazykoch, vyžaduje inovačné prostredie vo vedec-
kovýskumnej činnosti fakulty, ktoré umožňuje aplikovateľnosť výstupov vo výučbe. Vedecká profilácia fakul-
ty je podmienená profiláciou jednotlivých katedier, v ktorých sa rozvíjajú vedné disciplíny podnikania a pod-
nikového hospodárstva, strategického operačného a personálneho manažmentu, podnikových financií a fi-
nančného manažmentu, manažmentu výroby a logistiky a informačného manažmentu. Organizačne i tema-
ticky vedeckovýskumnú činnosť prezentuje 16 grantových projektov VEGA, 4 inštitucionálne projekty bez 
pridelených finančných prostriedkov, participácia na 2 projektoch KEGA, 7 projektov mladých riešiteľov do 
35 rokov v rámci EU, riešenie alebo participácia na 3 projektoch medzinárodnej vedeckej a technickej spo-
lupráce, 3 projekty v rámci spolupráce SR a ČR, ako aj úlohy riešené na požiadanie vládnych orgánov, 
podnikov a organizácií. 
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PREHĽAD PUBLIKAČNÝCH VÝSTUPOV A CITÁCIÍ FPM EU ZA ROK 2005 TAB. 2.38 
Kategória FPM KPH KM KPF KMVaL KIM
a) Knižné publikácie 23 8 12 1  2 
Vedecké a umelecké monografie – v zahraničných vydavateľstvách       

 – v domácich vydavateľstvách 3 1 1   1 
Odborné knižné publikácie – v zahraničných vydavateľstvách 1 1     

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

 – domácich       
Kapitoly v odborných knižných publikáciách – zahraničných       

 – domácich 6 3 2   1 
Vysokoškolské učebnice knižné – v zahraničných vydavateľstvách       

 – v domácich vydavateľstvách 3 1 2    
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach – zahraničných       

 – domácich       
Učebné texty (skriptá-prednášky, cvičenia) 9 1 7 1   
Kapitoly v učebných textoch       
Stredoškolské učebnice       
b) Vedecké a umelecké práce publikované v recenzovaných vedeckých 
 a umeleckých časopisoch 41 11 11 10 5 4 

Karentované (Current Contents) časopisy zahraničné       
Karentované (Current Contents) časopisy domáce 3 1  2   
Nekarentované časopisy zahraničné 3 1  2   
Nekarentované časopisy domáce 
Recenzie vo vedeckých časopisoch 

33 
2 9 10 

1 6 5 3 
1 

c) Odborné práce publikované v recenzovaných odborných časopisoch 9 4 2 2 1  
 – v zahraničných 5 4   1  
 – v domácich 4  2 2   
Recenzie v odborných časopisoch       
d) Odborné práce publikované v odborných časopisoch 52 9 14 28  1 
 – v zahraničných       
 – v domácich 51 8 14 28  1 
Recenzie v odborných časopisoch 1 1     
e) Vedecké práce publikované v zborníkoch (z konferencií) a CD 175 75 48 30 12 10 
V medzinárodných zborníkoch recenzovaných zborníkoch 24 8 6 9  1 
 – v ostatných zborníkoch 7 3 2 2   
V domácich recenzovaných zborníkoch 137 62 35 19 12 9 
 – v ostatných zborníkoch       
Abstrakty 7 2 5    
f) Prezentácia na vedeckých (umeleckých) sympóziách, kongresoch a pod.       
Medzinárodné prednášky – vyžiadané       

 – prijaté prednášky       
 – postre       

Domáce prednášky – vyžiadané       
 – prijaté prednášky       
 – postre       

g) Správy o vedeckovýskumnej činnosti 32 10 11 8 1 2 
IGP 4 1 1 1  1 
IGP mladých pracovníkov 7 2 2 2  1 
VEGA 16 6 6 3 1  
KEGA 2 1 1    
MVTS bilaterálne SR-ČR 3  1 2   
Úlohy riešené podľa HZ       
Výskumné štúdie       
h) Ostatné 52 19 13 13 4 3 
Redakčné a zostavovateľské práce       
Heslá v domácich encyklopédiách 2 1  1   
Ostatné odborné práce 50 18 13 12 4 3 

poznámka: pri odborných knižných publikáciách a stredoškolských učebniciach sú spoluautormi viacerí pracovníci z katedier fakulty, 
titul je v  tabuľke uvedený podľa vedúceho projektu, resp. prvého uvedeného autora. 
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CITÁCIE A INÉ OHLASY NA VEDECKÚ (UMELECKÚ) PRÁCU TAB. 2.39 
 FPM 
Citácie podľa SCI a multidisciplinárne ISI: SSCI, AHCI, CMCI 7 
Citácie a ohlasy iné než SCI, SSCI, AHCI, CMCI 131 
  – v zahraničí 16 
  – doma 115 

SÚHRNNÝ POČET EVIDOVANÝCH PUBLIKOVANÝCH TITULOV ZA OBDOBIE ROKOV 2000 – 2005 TAB. 2.40 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
publikované tituly spolu za FPM EU 363 298 278 337 261 386 

Ekonomická univerzita pravidelne organizuje súťaže o najlepšiu publikáciu v rôznych kategóriách, v roku 
2005 udelila porota Cenu rektora za rok 2004: 
V kategórii: Vysokoškolské učebnice získali cenu za učebnicu: Financie malých a stredných podnikov 
(Vydavateľstvo IURA EDITION, edícia EKONÓMIA, Bratislava 2004) doc. Ing. Elena Fetisovová, CSc., 
prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD., Ing. Vladimír Sirotka, CSc. 
V kategórii: Domáce vedecké a odborné state – seriál článkov: prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc.: Podni-
kateľská orientácia manažmentu výroby na Slovensku a Corporate Governance, AT&P Journal, č. 9/2004, 
s. 15 – 17, 

Normatívne aspekty stratégie Corporate Governance a manažmentu výroby na Slovensku (2. časť) AT&P 
Journal, č. 10/2004, s. 75 – 79, 

Rozvoj vedomostne založenej ekonomiky a rešpektovanie novších vývojových trendov v manažmente vý-
roby (3. časť) AT&P Journal, č. 11/2004, s. 59 – 60, 

Priority strategického smerovania v rozvoji manažmentu výroby a Corporate Governance na Slovensku 
(4. časť) AT&P Journal, č. 12/2004, s. 56 – 57. 

V kategórii: Domáce vedecké a odborné state v zborníkoch: prof. Ing. Štefan Majtán, PhD.: Tenden-
cie rozvoja marketingu v konkurencieschopných firmách. In: Ekonomika firiem 2004 (zborník z medziná-
rodnej konferencie), 1. diel, Michalovce 2004, s. 31 – 37. 

Okrem uvedených ocenených Cenou EU boli, s cieľom motivovať učiteľov a vedeckovýskumných pracovní-
kov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ocenení všetci tí, ktorí publikovali články v karentovaných časopi-
soch a zahraničných časopisoch. 
Fakulta školí doktorandov v dvoch vedných odboroch: 62-90-9 Podnikový manažment (PM) a 62-70-9 
Riadenie a ekonomika podnikov (REP) a od akademického roka 2004/2005 aj v týchto dvoch študijných 
programoch: Ekonomika a manažment podniku (EMP) a Finančný manažment podniku (FMP). 
STAV DOKTORANDOV K 31. 12. 2005 TAB. 2.41 

vedný odbor/študijný program DF EF spolu 
REP 1 22 23 
PM 4 34 38 
spolu 5 56 61 
EMP 9 35 44 
z toho zahraniční 1 6 7 
FMP 6 29 35 
z toho zahraniční – 12 12 
spolu 15 64 79 
z toho zahraniční 1 18 19 
FPM spolu 20 120 140 

Za potencionálne možnosti skvalitnenia doktorandského štúdia považujeme hlavne prechod na nový, kredi-
tový systém štúdia, ktorý sme začali realizovať od akademického roka 2004/2005. 
Predpokladom vysokej úrovne štúdia na fakulte je sústavný kvalifikačný rozvoj jej pracovníkov. 
Za profesora bol s účinnosťou od 31. 01. 2005 vymenovaný doc. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 
V roku 2005 sa konali 2 habilitačné pokračovania: Ing. Anna Neumannová, CSc. a Ing. Jana Šnircová, 
PhD. Materiály boli odovzdané rektorovi EU, na vyhotovenie dekrétu. 
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ČLENSTVO UČITEĽOV VO VEDECKÝCH RADÁCH A TÍMOCH INÝCH UNIVERZÍT A ORGÁNOV V SR 
A V ZAHRANIČÍ 
Členstvo učiteľov počet 
Vedecká rada F PEDaS Žilinskej univerzity 1 
Vedecká rada F managementu UK v Bratislave 1 
Vedecká rada EF UMB v Banskej Bystrici 1 
Vedecká rada FF a U VŠE v Praha 1 
Vedecká rada PHF VŠE v Praha 2 
Vedecká rada ESF Masarykovej univerzity v Brne 1 
Vedecká rada VŠB TU v Ostrave 1 
Vedecká rada EF VŠB TU v Ostrave 1 
Vedecká rada FEM SPU v Nitre 1 
Vedecká rada Č a BF VŠMU v Bratislave 1 
Vedecká rada ÚS a SE SAV v Bratislave 1 
Vedecká rada Inštitútu pre Dunajský priestor a strednú Európu 1 
Vedecká rada Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva 1 
Vedecká rada EF VŠT v Košiciach 1 
Komisia VEGA 1 
Národná riadiaca komisia pre oblasť medzinárodné účtovné štandardy 2 
Národná riadiaca komisia pre realizáciu zapojenia SR do projektu UNCTADu IFADu 
na posilnenie kapacít účtovného výkazníctva a audítorstva 2 
Pracovná skupina pre VŠ ekonomického zamerania Akreditačnej komisie vlády pri MŠ SR 9 
Rada VŠ 1 
Konzorcium pre medzinárodné dvojité diplomy 1 
Výbor BIAC (podvýbor OECD) 1 
Vedecké kolégium SAV pre ekonomické vedy 1 
M. E. S. A. 10 1 
Európsky hospodársky a sociálny výbor Brusel 1 
Redakčné rady 14 
Komory a združenia 7 
Komisie a výbory 15 
Iné orgány 15 

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A ZAHRANIČNÁ ČINNOSŤ 

V roku 2005 sa uskutočnili podujatia, ktoré organizovalo vedenie fakulty v spolupráci so zahraničnými vyso-
kými školami, ako aj partnerskými univerzitami. Pomerne najvýznamnejšou udalosťou, ktorá sa odohrala 
v máji 2005 (12. – 14. 05.) bolo zorganizovanie 6. výročného zasadnutia Konzorcia pre medzinárodné dvojité 
diplomy (CIDD) na pôde našej fakulty. Na výročnom zasadnutí sa zúčastnili predstavitelia 13 vysokých škôl 
a univerzít z 8 krajín Európskej únie a z USA. Náplňou rokovaní bola predovšetkým spolupráca v pedagogic-
kej oblasti (organizovanie spoločných bakalárskych a master študijných programov; výmena študentov 
v projekte Socrates/Erasmus; výmena poznatkov z organizovania štúdia v cudzích jazykoch). 

V nadväznosti na výročné zasadnutie CIDD zorganizovala naša fakulta v dňoch 14. – 16. 05. 2005 prvú 
medzinárodnú študentskú konferenciu pod názvom Cross-Cultural Issues of Management. Účastníkmi kon-
ferencie boli študenti zo Spojených štátov amerických (Coastal Carolina University), Nemeckej spolkovej 
republiky (Fachhochschule Mainz, Fachhochschule Rosenheim), Švédska (Karlstad University), Lotyšska 
(Riga International School of Economics and Business Administration), Holandska (University of Professio-
nal Education, Arnhem) a samozrejme zo Slovenska. 

Aj v roku 2005 sa realizovali študentské a učiteľské mobility (študijných pobytov) v rámci celouniverzitných 
a fakultných programov Socrates/Erasmus, Slovenská sporiteľňa, CEEPUS, MIBP-PECO, Letná škola DA-
NUBIA, Program Dvojité diplomy a zahraničné stáže podporované Agentúrou Leonardo da Vinci. 
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Zahraničné cesty pracovníkov fakulty 129 

Prijatie zahraničných hostí na fakulte 15 

Spolupráca v rámci medzinárodných projektov 3 

Študijné pobyty učiteľov v zahraničí 2 

Študijné pobyty študentov v zahraničí 45 

SPOLUPRÁCA FAKULTY S HOSPODÁRSKOU PRAXOU 

V roku 2005 Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave pokračovala v nadvia-
zanej spolupráci s domácimi národnými aj nadnárodnými podnikateľskými subjektmi, ako aj s organizáciami 
na podnikovej a nadpodnikovej úrovni. Postupným napĺňaním všetkých uzatvorených zmlúv o spolupráci 
bola aktivizovaná štruktúra spolupráce FPM s podnikmi a  inštitúciami. Súčasne začali nové rokovania 
s ďalšími subjektmi, s ktorými možno rozvíjať spoluprácu na úrovni fakulty najmä v pedagogickej i vo ve-
deckovýskumnej oblasti. 

Vedenie fakulty sa snaží v rámci svojich možností vytvárať postupne stále lepšie podmienky na spoluprácu 
FPM s podnikmi z hospodárskej praxe a s ďalšími organizáciami. Ťažisko samotnej spolupráce je na jed-
notlivých pracoviskách – katedrách. Každá katedra realizuje spoluprácu individuálnou formou viacerých 
aktivít: konzultačnou a prednáškovou činnosťou, v komisiách a v iných orgánoch mimo školy, prevažne 
činnosťou v dozorných radách, redakčných radách. 

FPM má podpísaných 20 zmlúv s hospodárskou praxou (podnikateľská sféra, finančné inštitúcie, komory 
a zväzy). 

ORGANIZAČNÝ A PERSONÁLNY ROZVOJ FAKULTY 
VÝVOJ FYZICKÉHO STAVU ZAMESTNANCOV NA FAKULTE V ROKU 2005 TAB. 2.42 

kategórie zamestnancov stav k 01. 01. 2005 stav k 31. 12. 2005 
pedagogickí zamestnanci 109 114 
výskumní pracovníci 2 2 
ostatní zamestnanci 14 14 
spolu 125 130 

POČET UČITEĽOV A ICH KVALIFIKAČNÁ ŠTRUKTÚRA TAB. 2.43 
rok  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
profesori 12 12 12 13 11 10 
docenti 29 30 31 29 32 32 
odborní asistenti 47 48 59 62 59 61 
asistenti 5 10 5 8 9 11 
lektori 0 0 0 0 0 0 
spolu 93 100 107 112 111 114 

VÝZNAMNÉ AKTIVITY FAKULTY 
Fakulta v roku 2005 zaznamenala tieto významné aktivity: 

– usporiadanie Medzinárodnej vedeckej konferencie FPM EU Ekonomika, financie a manažment – rok 
2005 v dňoch 24. 11. – 25. 11. 2005, 

– participácia na MVK EU pri 65. výročí vzniku EU na tému Vývoj ekonomickej teórie a vzdelávania, 
uplatnenie a perspektívy v SR, 



VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 

 83

– usporiadanie katedrových konferencií a seminárov, z toho jeden s medzinárodnou účasťou, 

– vydanie druhého ročníka fakultného vedeckého časopisu Ekonomika a manažment (3 čísla), 

– výučba 9 predmetov v anglickom jazyku, 

– sledovanie kvality pedagogického procesu prostredníctvom dotazníkového prieskumu, 

– zorganizovanie 6. výročného zasadnutia Konzorcia pre medzinárodné dvojité diplomy (CIDD) na pôde FPM, 

– zorganizovanie 1. medzinárodnej študentskej konferencie Cross-Cultural Issues of Management. 

HLAVNÉ ZÁMERY ROZVOJA FPM EU NA ROK 2006 

 1. Prioritou bude príprava zapojenia riešiteľov do 7. rámcového programu, ako aj možnosť zapojenia do 
excelentných sietí COST a EWNE. 

 2. Príprava riešenia projektov ESF (2007 – 2013), špecifická priorita č. 2: Moderné vzdelávanie pre zna-
lostnú spoločnosť. 

 3. Príprava riešenia projektov zo štrukturálnych fondov EÚ (2007 – 2013), špecifická priorita: Výskum 
a vývoj. 

 4. Uchádzať sa o prostriedky na riešenie projektov výskumu a vývoja z Agentúry pre podporu vedy 
a techniky SR. 

 5. Uchádzať sa o inštitucionálne prostriedky na vedu a techniku na úrovni MŠ SR (VEGA, KEGA). 

 6. Vyhľadávať grantové príležitosti v dvoj a viacstrannej spolupráci s partnerskými vysokými školami 
a inštitúciami doma a v zahraničí. 

 7. Riešiť projekty na objednávku subjektov hospodárskej praxe a zároveň zvyšovať záujem podnikateľskej 
sféry o využívanie vedeckovýskumného potenciálu FPM EU. 

 8. Zorganizovanie 2. medzinárodnej študentskej konferencie pod záštitou CIDD na pôde EU (ťažiskovou 
témou bude automobilový priemysel v SR). 

 9. Zorganizovanie seminára pre zahraničných doktorandov s cieľom prezentovať výstupy spracovania di-
zertačných prác doktorandov druhého a tretieho ročníka. 

 10. Príprava a odoslanie dokumentácie k mobilitnému projektu Ekonomika a manažment podniku II., ktorý 
bude financovať agentúra Leonardo da Vinci. 

 11. Intenzívnejšia spolupráca s nemeckými podnikmi a podnikateľskými subjektmi pri získavaní pracovných 
miest pre praktikantov (študentov 5. ročníka). 

 12. Dobudovanie multimediálnej učebne fakulty (A6.04) a jej využívanie pre potreby doktorandského štú-
dia, organizovania katedrových seminárov a prijímania zahraničných hostí. 

 13. Modernizácia počítačovej učebne (A6.12) a zabezpečenie softvérového vybavenia na predmet Mana-
žérske hry. 

 14. V záujme zvýšenia kvality pedagogického procesu rozšíriť vykonávanie dotazníkového prieskumu aj na 
úroveň katedier fakulty. 

 15. Naďalej rozširovať výučbu odborných predmetov zabezpečovaných fakultou v cudzích jazykoch. 

 16. Gestorovanie a príprava učiteľov na zabezpečenie výučby pripravovaného celouniverzitného programu 
Medzinárodný manažment a podnikanie. 

 17. V organizácii praxe študentov dosiahnuť stav, aby študenti na druhom stupni štúdia absolvovali prax 
v organizácii, kde budú vypracúvať diplomovú prácu. 
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FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV EU 

RIADENIE A ROZVOJ FAKULTY 
Dekanka: PROF. ING. ĽUDMILA LIPKOVÁ, CSC. 
Prodekani: MGR. BORIS MATTOŠ  prodekan pre pedagogickú činnosť 
   a zahraničné vzťahy 
  DOC. PHDR. FRANTIŠEK ŠKVRNDA, CSC. prodekan pre vedu, výskum, doktorandské štúdium 
   a rozvoj 

Tajomníčka fakulty: ING. EMÍLIA NOVÁKOVÁ 

KOLÉGIUM 
prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. dekanka 
Mgr. Boris Mattoš prodekan pre pedagogickú prácu a pre zahraničné vzťahy 
doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. prodekan pre vedu a výskum a doktorandské štúdium a pre rozvoj 
Ing. Emília Nováková tajomníčka  
prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc. predseda AS FMV EU 
doc. PhDr. Ján Liďák, CSc. vedúci Katedry politológie FMV EU 
prof. Ing. Jaroslav Filip, CSc. vedúci Katedry svetovej ekonomiky FMV EU 
JUDr. Stanislav Mráz, CSc. vedúci Katedry medzinárodného práva FMV EU 
doc. PhDr. Milan Márton, CSc. vedúci Katedry humanitných vied FMV EU 
Mgr. Miroslav Kupkovič predseda ZO OZ PŠaV pri FMV EU 
Peter Reťkovský zástupca Študentského parlamentu FMV EU 

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

AKADEMICKÝ SENÁT FMV EU 
predseda: prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc. 
členovia: 
prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc., prof. Ing. Jaroslav Filip, CSc., Ing. Martin Grešš, PhD., doc. PhDr. Milan 
Márton, CSc., PaedDr. Emília Vokálová, CSc., Mgr. Andrej Eštvaník, JUDr. Peter Rusiňák, Daniel Kuštek, 
Peter Reťkovský, Lukáš Pataky. 

VEDECKÁ RADA FMV EU 
predsedníčka: prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. 
členovia: 
prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc. doc. PhDr. Milan Márton, CSc. 
prof. Ing. Jaroslav Filip, CSc. prof. Ing. Zuzana Lehmannová, CSc. 
Ing. Július Kostolný doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. 
JUDr. Ing. Juraj Králik, CSc. doc. JUDr. Stanislav Mráz, CSc. 
prof. PhDr. Peter Kulašík, CSc. doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. 
doc. PhDr. Ján Liďák, CSc. prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc. 
doc. PhDr. Danuša Lišková, CSc. prof. Ing. Eduard Urban, CSc. 
Ing. Ladislav Lysák, DrSc. doc. Ing. Dr. Vladimír Valach 
Mgr. Boris Mattoš PaedDr. Emília Vokálová, CSc. 
PhDr. Peter Weiss, CSc. prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. 
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PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 
VYHODNOTENIE PRIEBEHU A ORGANIZÁCIE PEDAGOGICKÉHO PROCESU 
Pedagogický proces na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v  roku 2005 
prebiehal vo všetkých piatich ročníkoch denného inžinierskeho štúdia s celkovým počtom poslucháčov: 

• v letnom semestri akademického roka 2004/2005  375 poslucháčov; 
• v zimnom semestri akademického roka 2005/2006 519 poslucháčov; 

ŠTRUKTÚRA PODĽA JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKOV TAB. 2.44 

ročník počet študentov z toho zahraniční študenti 
1. 147 7 
2. 99 2 
3. 121 6 
4. 95 4 
5. 57 4 

spolu 519 23 

Výučba v 2. – 5. ročníku sa uskutočňovala podľa koncepcie 5-ročného inžinierskeho štúdia (študijný odbor 
Medzinárodné vzťahy), študenti 1. ročníka boli prijatí na 3-ročné bakalárske štúdium v študijnom odbore 
Medzinárodné ekonomické vzťahy. Pedagogický proces a skúšky prebiehali v súlade so Študijným a skú-
šobným poriadkom FMV EU schváleným Akademickým senátom FMV EU na akademický rok 2004/2005 
a na akademický rok 2005/2006. 

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

V roku 2005 pôsobilo na Fakulte medzinárodných vzťahov EU päť katedier: 

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

KDaMV FMV zabezpečovala výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa schválených učebných plánov na fakul-
tách EU (FMV, OF, FHI). Vo všetkých formách štúdia prebiehala výučba podľa pravidiel kreditného systé-
mu, katedra zabezpečovala výučbu povinných, povinne voliteľných i voliteľných predmetov. Konkrétne to 
boli tieto predmety: Medzinárodné hospodárske vzťahy I. a II., Medzinárodné vzťahy politické, Zahraničná 
politika SR, Hospodárska diplomacia a diplomatický protokol, Etiketa a spoločenské správanie, Ekonomika 
štátov EÚ, Európska únia I. a II., Diplomatický protokol, Dejiny svetového hospodárstva, Spravodajské 
služby a bezpečnosť sveta, Inštitúcie EÚ, Medzinárodné organizácie vo svetovej politike a ekonomike (ang-
licky), Svetová ekonomika (francúzsky), Ekonomika štátov Latinskej Ameriky, Súčasná východná Ázia 
(anglicky), Ekonomika rozvojových štátov a Ekonomika SR. 

KATEDRA POLITOLÓGIE (KP) 
Katedra politológie FMV zabezpečovala výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa schválených učebných plánov 
na všetkých fakultách (NHF, OF, FPM, FHI, FMV) Ekonomickej univerzity. Vo všetkých formách štúdia pre-
biehala výučba podľa pravidiel kreditného systému. Katedra zabezpečovala výučbu povinných, povinne 
voliteľných i voliteľných predmetov, konkrétne na Fakulte medzinárodných vzťahov EU predmety: Politoló-
gia, Komparácia politických systémov a Demokracia a ľudské práva (voliteľný predmet). 

Na ostatných fakultách EU bola zabezpečovaná výučba všetkých vyššie uvedených predmetov a aj pred-
metu Medzinárodné vzťahy, v modifikovanej podobe, uspôsobenej na profiláciu jednotlivých fakúlt EU. 

Výučba na jednotlivých fakultách i študijných odboroch na fakultách si vyžaduje permanentnú inováciu ob-
sahu všetkých vyučovaných predmetov a aktualizáciu ich náplne, v súlade s požiadavkami a výsledkami 
vedeckovýskumnej činnosti učiteľov, čo prispelo ku kvalitatívnemu zvýšeniu úrovne pedagogického proce-
su. Vplyv na kvalitu výučby malo hodnotenie kvality pedagogického procesu formou hospitácii jednotlivých 
učiteľov a tiež účasť odborníkov z politicko-spoločenskej praxe vo vyučovacom procese. 
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KATEDRA HUMANITNÝCH VIED (KHV) 
Katedra humanitných vied FMV realizovala pedagogickú činnosť v súlade s požiadavkami danými učebný-
mi plánmi a pri voliteľných predmetoch podľa výberu študentov a kapacít katedry. Výučba sa uskutočňovala 
na všetkých fakultách EU v inžinierskom i bakalárskom štúdiu podľa zaradenia ako povinné, povinne voli-
teľné a výberové predmety. 

Katedra realizovala výučbu Rétoriky a štylistiky ako povinného predmetu na FMV. Sociológia, Úvod do lo-
giky myslenia a Filozofia boli realizované ako voliteľné predmety. Na ostatných fakultách KHV zabezpečo-
vala výučbu týchto predmetov ako povinne voliteľných, či voliteľných: Filozofia, Sociológia, Sociologické 
metódy prieskumu trhu, Hospodárska sociológia, Metódy vedeckej práce a sociologické štúdie, Rétorika, 
Úvod do logiky myslenia, Podnikateľská etika, Etické minimum ekonóma. Podľa špecifikácie predmetu 
a fakulty sú predmety profilované v súlade s požiadavkami fakúlt. Priebeh výučby bol pravidelne hodnotený 
na zasadnutiach katedry. 

Pretrváva  značná zaťaženosť pracovníkov fakulty v procese priamej výučby. Normy sú trvale prekračova-
né. Podobná situácia bola i v minulých rokoch. Na zasadnutiach katedry sa konštatovalo, že vysoký počet 
poslucháčov v seminárnych skupinách (60 – 90 poslucháčov) na viacerých predmetoch po prechode na 
trojstupňový systém štúdia vyvoláva značné nároky na vyučujúceho a kvalita výučby je ťažko udržateľná. 

KATEDRA SVETOVEJ EKONOMIKY (KSE) 
Katedra svetovej ekonomiky FMV v roku 2005 pokračovala v zabezpečovaní predmetov pre Fakultu me-
dzinárodných vzťahov EU a pre Obchodnú fakultu EU. Ťažiskovým predmetom katedry je predmet Svetová 
ekonomika, zabezpečovaný pre obe spomínané fakulty a je v permanentnom rozvoji. KSE pedagogicky 
zabezpečovala aj výučbu týchto predmetov: Komparatívne ekonomické systémy, Medzinárodné organizá-
cie a voliteľný predmet Priame zahraničné investície. Personálne zmeny na katedre si vyžiadali dočasné 
obmedzenie voliteľných predmetov, ale už v blízkej budúcnosti sa počíta s ich opätovným rozšírením. 

KATEDRA MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA (KMP) 
Pedagógovia Katedry medzinárodného práva FMV v roku 2005 zabezpečovali výučbu týchto predmetov: 
Medzinárodné právo verejné, Medzinárodné právo obchodné a predmet Právo EÚ s výučbou na štyroch 
fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave (FMV, OF, NHF a FPM). 

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

ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 
Na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave sa v roku 2005 konali štátne 
skúšky a obhajoby diplomových prác. Štúdium ukončilo obhajobou diplomovej práce a štátnymi skúškami 
54 absolventov denného inžinierskeho štúdia, z toho štúdium s vyznamenaním ukončilo 12 absolventov. 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY 
V dňoch 13. – 16. júna 2005 sa na Fakulte medzinárodných vzťahov EU uskutočnili prijímacie skúšky do 
1. ročníka denného bakalárskeho štúdia v študijnom odbore Medzinárodné ekonomické vzťahy. Postupova-
lo sa podľa Zásad prijímacieho konania schválených Akademickým senátom FMV EU. Prijímacie skúšky sa 
konali písomnou formou, a to z predmetov: Matematika, 1. cudzí jazyk, 2. cudzí jazyk, Základy ekonómie 
a ekonomiky. 

Testy prijímacích pohovorov sa vyhodnocovali pomocou skenovacieho zariadenia, čo zabezpečilo objekti-
vizáciu a vylúčilo chybné vyhodnocovanie testov. 
Pozvaní: 500 poslucháčov, z toho 10 cudzincov, 
Prítomní: 433 poslucháčov, t. j. 86,6 % 
Neprítomní: 67 poslucháčov, t. j. 13,4 % 
 TAB. 2.45 

 spolu matematika 1. CJ 2. CJ ekonómia 
287 340 415 386 361 vyhovel 

66,3 % 78,5 % 95,8 % 89,1 % 83,4 % 
146 93 18s 47 72 nevyhovel 

33,7 % 21,5 % 4,2 % 10,9 % 16,6 % 
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Na prijatie na FMV EU na denné štúdium bolo potrebné dosiahnuť minimálne 304 bodov z celkových 400, 
pričom z každého predmetu bolo potrebné získať 51 a viac bodov. 

Celkove po odvolacom konaní u rektora EU a po uskutočnení náhradného termínu prijímacích skúšok bolo 
dekankou FMV EU do 1. ročníka prijatých 189 poslucháčov, z toho boli 7 zahraniční študenti: Azerbajdžan 
(1), Ukrajina (2), Srbsko a Čierna Hora (1), Mongolsko (1), Thajské kráľovstvo (1), Rumunsko (1). 

VEDECKOVÝSKUMNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 

PREHĽAD PROJEKTOV RIEŠENÝCH NA FMV V ROKU 2005 TAB. 2.46 
druh počet 

Inštitucionálne projekty + projekty mladých 4 
Projekty VEGA 4 
Projekty KEGA 1 
Projekty hospodárskej praxe – štátne objednávky „C“ 0 
Projekty medzinárodnej spolupráce 0 
Iné (projekt ŠPVaV) 1 

INTERNÉ GRANTOVÉ PROJEKTY EU 

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vladimír Hniličan 
Názov: Návrh strednodobej stratégie hospodárskej politiky SR 
Doba riešenia: 01. 01. 2003 – 31. 12. 2005 

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

INTERNÉ GRANTOVÉ PROJEKTY MLADÝCH UČITEĽOV A VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV EU 

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Marek Csabay 
Názov: Súvislosti a dôsledky a riziká vstupu SR do EÚ a NATO 
Doba riešenia: 01. 01. 2004 – 31. 12. 2005 

Zodpovedná riešiteľka: Ing. Jana Hošková 
Názov: Analýza európskych integračných procesov a ich pôsobenie vo vybraných politikách EÚ 
Doba riešenia: 01. 01. 2005 – 31. 12. 2005 

VEGA 

Zodpovedná riešiteľka: prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. 
Názov: Regionálna politika Európskej únie a perspektívy účasti Slovenskej republiky na jej 

realizácii  
Doba riešenia: 01. 01. 2004 – 31. 12. 2006 

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jaroslav Filip, CSc. 
Názov: Miesto ekonomiky SR v EÚ a vzťahy s tretími štátmi (osobitne RF a SNŠ) 
Doba riešenia: 01. 01. 2005 – 31. 12. 2007 

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. 
Názov: Pozícia a rola malých štátov v súčasných medzinárodných vzťahoch (sociologické 

a politologické aspekty) 
Doba riešenia: 01. 01. 2005 – 31. 12. 2007 

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ján Liďák, CSc. 
Názov: Bezpečnostné riziká v medzinárodných vzťahoch na počiatku 21. storočia 
Doba riešenia: 01. 01. 2005 – 31. 12. 2007 
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KEGA 
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. 
Názov:  Medzinárodná bezpečnosť – vysokoškolská učebnica 
Doba riešenia: 01. 01. 2005 – 31. 12. 2007 

INÉ 
Štátny program výskumu a vývoja (medzirezortný program 028) 

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ján Liďák, CSc. 
Názov:  Ideové zdroje a línie slovenskej politiky 
Doba riešenia: 01. 11. 2003 – 31. 08. 2005 

ABSOLVENTI DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA K 31. 12. 2005 TAB. 2.47 

odbor doktorandského štúdia počet absolventov 
67-21-9 – Medzinárodné vzťahy 5 

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI FMV ZA ROK 2005 TAB. 2.48 
 spolu z toho v tlači

Vedecké monografie 0 0 
Odborné knižné publikácie 3 0 
Kapitoly v knihách 0 0 
Učebnice knižné 1 0 
Učebné texty (skriptá a prednášky) 5 1 
Učebné texty na semináre, cvičenia 0 0 
Iné 19 0 
Vedecké práce v karentovaných vedeckých časopisoch 3 0 
Vedecké práce v nekarentovaných vedeckých časopisoch zahraničných 10 3 
Vedecké práce v nekarentovaných vedeckých časopisoch domácich 24 2 
Odborné práce v zahraničných recenzovaných časopisoch 1 0 
Odborné práce v domácich recenzovaných časopisoch 4 3 
Recenzie v odborných časopisoch 3 0 
Preklady publikácií 0 0 
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 17 11 
Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch 5 0 
Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 161 20 
Vedecké práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch 6 0 
spolu 261 38 

ČLENSTVO UČITEĽOV VO VEDECKÝCH RADÁCH A TÍMOCH INÝCH UNIVERZÍT A ORGÁNOV V SR A V ZAHRANIČÍ 
 TAB. 2.49 

členstvo vo vedeckých radách počet 
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Prahe 1 
Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici 1 
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 

členstvo v iných tímoch počet 
Akademická rada Vysoké školy evropských a regionálních studií v Českých Budejoviciach 1 
Správna rada SFPA 1 
Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK 1 
Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV 1 
členovia komisií pre obhajoby doktorandských dizertačných prác na iných univerzitách počet 

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB v Banskej Bystrici 1 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 1 
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MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A ZAHRANIČNÁ ČINNOSŤ 
Najrozsiahlejšiu oblasť zahraničných stykov fakulty v roku 2005 predstavovali študentské mobility. 
V priebehu roka 2005 bolo v rôznych formách celouniverzitných a fakultných projektov zapojených do štu-
dentských mobilít celkove 69 študentov FMV EU denného inžinierskeho štúdia (13,8 % študentov z celko-
vého počtu študentov FMV), ktorí boli v 15 krajinách. Najväčší záujem je už tradične o Francúzsko (celkove 
33,33 % podiel), nasleduje Španielsko (14,49 %) a Rakúsko (10,14 %). 
Na zahraničnom študijnom pobyte sa zúčastnili aj dvaja študenti denného doktorandského štúdia FMV EU 
v Japonsku a v Nemeckej spolkovej republike. 
V akademickom roku 2004/2005 sa uskutočnila prvá učiteľská mobilita v rámci programu Socrates/Eras-
mus (Ing. Grešš, PhD.), a to na Univerzite v Tampere vo Fínsku. 
Veľmi pozitívne možno hodnotiť účasť pedagogických pracovníkov FMV EU na zahraničných konferen-
ciách, ktoré napomáhajú ich kvalifikačný rast a tiež prezentáciu fakulty. Prevažná časť zahraničných konfe-
rencií sa uskutočnila v Českej republike (66 %), nasledujú Poľsko, Rakúsko a Nemecko. 
V rámci ďalších aktivít možno spomenúť účasť dekanky FMV EU, prof. Ing. Ľudmily Lipkovej, CSc., na za-
sadnutiach Vedeckej rady Fakulty mezinárodních vztahů Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Dňa 22. feb-
ruára 2005 sa uskutočnila prednáška Jána Kubiša, generálneho tajomníka Organizácie pre bezpečnosť 
a spoluprácu v Európe. V spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave sa dňa 27. apríla 2005 uskutočnila 
prednáška prof. Dr. hab. Romana Kuźniara, riaditeľa Diplomatickej akadémie vo Varšave, ktorej témou bola 
reforma OSN. Dňa 2. júna 2005 sa študenti FMV EU v sprievode pedagógov Katedry diplomacie a medzi-
národných vzťahov FMV zúčastnili na zasadnutí Stálej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu 
v Európe. Podujatie sa uskutočnilo na pozvanie generálneho tajomníka OBSE, Jána Kubiša, a bolo spoje-
né s diskusiou s veľvyslancom SR pri OBSE a členmi Stálej misie SR pri OBSE vo Viedni. Na podnet Ger-
man Marshall Fund of the U. S. A. sa dňa 23. júna 2005 konalo stretnutie s americkými štipendistami Pa-
mätného Marshallovho štipendia. Delegáciu prijal prodekan pre zahraničné vzťahy FMV EU Mgr. Boris Mat-
toš. Stretnutie spoluorganizovala STU, ktorú na stretnutí zastupoval prof. Ing. arch. Robert Špaček, PhD. 

SPOLUPRÁCA S HOSPODÁRSKOU PRAXOU 
Fakulta medzinárodných vzťahov EU aj v roku 2005 rozvíjala spoluprácu s hospodárskou praxou. Spolu-
práca sa uskutočňovala dvoma spôsobmi – jednak účasťou osobností hospodárskej praxe v pedagogickom 
procese, členstvom vo vedeckej rade fakulty a v redakčnej rade fakultného časopisu Medzinárodné vzťahy. 
Druhú formu predstavovala spolupráca s inštitúciami a ich pracovníkmi pri absolvovaní praxe a krátkodo-
bých stáží poslucháčov Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity. 
V pedagogickom procese v roku 2005 pôsobili na našej fakulte pracovníci z ČSOB, Ministerstva školstva 
SR, Ministerstva financií SR a tiež z Asociácie bánk Slovenska. Pri organizovaní stáží a praxe v roku 2005 
Fakulta medzinárodných vzťahov EU spolupracovala s nasledujúcimi inštitúciami: Ministerstvo zahranič-
ných vecí SR, Úrad vlády SR, Kancelária prezidenta SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, 
Štatistický úrad SR, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. 
Zároveň sa uskutočnili krátkodobé stáže poslucháčov fakulty na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí. 

ORGANIZAČNÝ A PERSONÁLNY ROZVOJ FAKULTY 
Na Fakulte medzinárodných vzťahov EU sa v priebehu roku 2005 organizačná štruktúra nezmenila. Skla-
dala sa zo šiestich útvarov: dekanát a 5 katedier. Stav pedagogických zamestnancov na katedrách k 31. 
12. 2005 je v tabuľke. 
 TAB. 2.50 

profesor docent odborný asistent katedra 
spolu z toho spolu z toho spolu z toho 

asistent spolu 

  CSc., DrSc.  CSc., DrSc.  PhD., DrSc.   
KDaMV 3 3 1 1 6 3 0 10 
KP 0 0 1 1 5 2 0 6 
KSE 1 1 0 0 2 1 0 3 
KMP 0 0 1 1 3 0 0 4 
KHV 0 0 1 1 3 2 0 4 
spolu 4 4 4 4 19 8 0 27 
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Okrem učiteľov pôsobilo na FMV aj 9 THP (vrátane dekanky fakulty). Z toho boli 3 s vysokoškolským vzde-
laním, 1 s bakalárskym vzdelaním a 5 so stredoškolským vzdelaním. 

VÝZNAMNÉ AKTIVITY FAKULTY 

K najvýznamnejším aktivitám Fakulty medzinárodných vzťahov EU v roku 2005 okrem plnenia základného 
poslania fakulty, t. j. vzdelávania, treba uviesť aktivity z oblasti vedeckovýskumnej činnosti, zahraničných 
vzťahov a spolupráce s hospodárskou praxou. 

V oblasti vedeckovýskumnej práce za najvýznamnejšie pokladáme pravidelné usporadúvanie medzinárod-
ných vedeckých konferencií, ktorých názov je totožný s nosnou témou vedeckovýskumného a pedagogického 
zamerania Medzinárodné vzťahy, každoročné usporadúvanie medzinárodných konferencií doktorandov a vy-
dávanie dvoch vedeckých periodík Almanach Fakulty medzinárodných vzťahov a Medzinárodné vzťahy. Oso-
bitne pozitívne hodnotíme vydávanie vedeckého časopisu Medzinárodné vzťahy, ktorý je dosiaľ jediným ča-
sopisom daného obsahového zamerania v Slovenskej republike. Uvedený vedecký časopis sa dostáva do 
povedomia nielen slovenskej odbornej verejnosti, ale i v Českej republike v Poľsku, na Ukrajine a pod. 

V oblasti zahraničných vzťahov sa fakulte podarilo od jej vzniku nadviazať niekoľko zmluvných vzťahov, 
ktoré nie sú zatiaľ príliš početné, ale majú veľký význam pre zabezpečovanie zahraničných študijných 
pobytov študentov. Osobitne treba vyzdvihnúť časť študentov FMV EU v Bratislave na Sejong University 
v Soule, Kórejská republika, Ruskej ekonomickej akadémii G. V. Plechanova v Moskve a MGIMO v Mos-
kve, SGH vo Varšave. Problém v ďalšom pokračovaní spolupráce spočíva v neekvivalentnosti výmeny, 
vzhľadom na nezáujem študentov zo zahraničných partnerských univerzít absolvovať časť štúdia na Eko-
nomickej univerzite v Bratislave. 

V roku 2005 sa prvýkrát realizovala spolupráca s Reprezentatívnou kanceláriou Taiwanskej republiky 
v Slovenskej republike, ktorá poskytla fakulte grant na utvorenie voliteľného predmetu Východoazijské štú-
die. Projekt bol úspešne realizovaný. Očakávame ďalší rozvoj spolupráce s Taiwanom i v budúcnosti. 

ZOZNAM ŠTUDENTOV FAKULTY, KTORÝM BOLO UDELENÉ MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIUM (1 000,- SK)   
ZA VZORNÚ REPREZENTÁCIU EU NA V. MEDZINÁRODNOM TURNAJI UNIVERZÍT 

EUROSPORTLAND 2005 V MILÁNE 

Boris LAPIN, Štefan STRECKÝ, Martin ŠILAN. 

HLAVNÉ ZÁMERY ROZVOJA FAKULTY NA ROK 2006 

1. Zdokonaľovať štruktúru učebných programov vo všetkých troch stupňoch štúdia – v bakalárskom, inži-
nierskom i doktorandskom. 

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

3. Pripraviť učebné texty na tie vyučované predmety, ktoré dosiaľ nie sú pokryté študijnou literatúrou 
v súlade s Edičným plánom Fakulty medzinárodných vzťahov EU na rok 2006. 

4. Pokračovať vo zvyšovaní kvalifikačnej úrovne učiteľov fakulty – v ukončení doktorandského štúdia 
a habilitácie niektorých učiteľov. 

5. Zvýšiť kvalitu pedagogického procesu aplikovaním moderných metód výučby. 

6. Zvyšovať kvalitu vedeckovýskumnej práce publikovaním výstupov z vedeckovýskumnej práce vo ve-
deckých časopisoch. Sústrediť pozornosť na publikovanie v karentovaných časopisoch. 

7. Pripraviť na schválenie nové výskumné projekty. 

8. Pripraviť návrh medzinárodnej vedeckej spolupráce. 

9. Aktívnejšie zapojiť učiteľov do medzinárodných učiteľských mobilít. 
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PODNIKOVOHOSPODÁRSKA FAKULTA EU SO SÍDLOM V KOŠICIACH 

RIADENIE A ROZVOJ FAKULTY 
Dekan: DOC. ING. ŠTEFAN ČARNICKÝ, PHD. 
Prodekani: PROF. ING. TATIANA VARCHOLOVÁ, CSC. prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium 
  štatutárna zástupkyňa dekana 
 DOC. ING. ALENA DAŇKOVÁ, CSC. prodekanka pre vzdelávanie (do septembra 2005) 

 DOC. ING. MARTIN VOLOŠIN, PHD. prodekan pre vzdelávanie (od októbra 2005) 
 DOC. ING. MARTIN MIZLA, PHD.  prodekan pre rozvoj, informatizáciu a styk s verejnosťou 

 ING. MÁRIA ANDREJČÍKOVÁ, PHD. prodekanka pre zahraničné vzťahy 
 
Tajomníčka fakulty: ING. BABULA MENDELOVÁ 

KATEDRY 
• Katedra účtovníctva a financií (KÚaF) 
• Katedra manažmentu (KM) 
• Katedra marketingu a obchodu (KMaO) 
• Katedra ekonómie (KE) 
• Katedra hospodárskej informatiky a matematiky (KHIaM) 
• Katedra cudzích jazykov (KCJ) 
Riadenie a rozvoj Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach 
(ďalej len PHF EU) v roku 2005 vychádzali z Dlhodobého zámeru rozvoja PHF EU do roku 2010 aktualizo-
vaného na rok 2005. Poradné orgány dekana PHF EU (vedenie fakulty, kolégium dekana) a vedecká rada 
fakulty pravidelne vykonávali svoju činnosť. Ich činnosť bola zameraná najmä na skvalitnenie obsahu a me-
todiky vzdelávania, vedeckovýskumné aktivity, spoluprácu s významnými vedeckovýskumnými pracovis-
kami a hospodárskymi inštitúciami, na medzinárodnú spoluprácu a personálny rozvoj. 

Najväčším problémom PHF EU je nedostatok výučbových priestorov, keďže dosiaľ nie je vyrovnané vlast-
níctvo budovy na Tajovského 15, kde sa sústreďuje celý vyučovací proces (aula, počítačové učebne, po-
sluchárne). Reálne hrozí, že fakulta stratí túto budovu v súdnom spore v rámci reštitúcie so Židovskou ná-
boženskou obcou. Výsledky rokovaní vedenia fakulty s predstaviteľmi VÚC a mesta neboli úspešné najmä 
z dôvodu, že v roku 2005 v Košiciach nedošlo k reštrukturalizácii základného ani stredného školstva (voľby 
do VÚC, príprava na voľby do mestských zastupiteľstiev). Vytypované priestory vhodné na výučbu tak za-
tiaľ neboli uvoľnené a ponúkané existujúce voľné priestory sú buď bývalými kasárňami a vyžadujú si vyso-
ké finančné prostriedky (rádovo desiatky miliónov korún) na rekonštrukciu, alebo veľkosťou, či konštruk-
čným riešením nie sú vhodné na výučbu. 

V auguste 2005 EU odkúpila od UK v Bratislave pre PHF študentský domov na Bellovej ulici v Košiciach. 
Zároveň došlo aj k zvýšeniu ubytovacej kapacity na 175 lôžok. V študentskom domove nie je študentská 
jedáleň. Súčasťou kúpy nebolo úplné vnútorné vybavenie študentského domova, preto ubytovaní študenti 
majú problémy najmä s uskladňovaním potravín (chladničky, variče, práčky a pod. UK odviezla). Študent-
ský domov si vyžaduje generálnu opravu strechy. 

Existujúca budova predpokladaného sídla fakulty so študentským domovom na Popradskej ulici bola po-
núknutá na predaj, no zatiaľ po niekoľkých kolách obchodnej verejnej súťaže o  kúpu budovy nebol preja-
vený záujem. Budova je zakonzervovaná a strážená, ale naďalej chátra. 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 
V  roku 2005 pripravovala PHF EU študentov bakalárskeho štúdia v pôvodnom študijnom odbore 62-67-7 
Ekonomika podniku spolu s prípravou študentov denného a externého inžinierskeho štúdia v študijnom od-
bore 62-84-8 Ekonomika a manažment podniku. Poslední absolventi pôvodného odboru inžinierskeho štú-
dia budú končiť v akademickom roku 2008/2009. V roku 2006 budú prvýkrát prijímaní absolventi 1. stupňa 
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štúdia na novoakreditovaný študijný program 2. stupňa Finančné riadenie podniku v rámci odboru 3.3.16 
Ekonomika a manažment podniku. 

Výučba v roku 2005 prebiehala podobne ako v predchádzajúcom roku na pedagogických pracoviskách 
v Košiciach a Michalovciach. Štúdium na obidvoch odboroch prebiehalo kreditovou formou. V zložení a obsa-
hu jednotlivých vyučovaných predmetov došlo k minimálnym zmenám aj vzhľadom na to, že pôvodný odbor 
štúdia zanikne. V súlade s koncepciou kreditového systému sa stabilizovala ponuka povinne voliteľných 
predmetov, fakulta akreditovala štyri predmety v cudzom jazyku, jeden predmet bol vyučovaný v angličtine. 

Ku koncu roka 2005 študovalo na PHF EU vo všetkých formách a druhoch štúdia spolu na prvom a druhom 
stupni štúdia 1390 študentov. 
STAV ŠTUDENTOV K 31. 10. 2005 TAB. 2.51 

ročník DŠ – KE DŠ – MI EŠ Bc. – KE EŠBc. – MI spolu 
1. 148 + 57 63  64 70 402 
2. 132 50 31 21 60 294 
3. 119 41 34 15 38 247 
4. 136 22 22 – – 180 
5. 169 43 60 – – 272 

spolu 761 219 147 100 168 1395 

Na treťom stupni štúdia prebiehal pedagogický proces v pôvodnom študijnom odbore 62-03-9 Odvetvové 
a prierezové ekonomiky, špecializácia Ekonomika obchodu a priemyslu, formou prednášok a konzultácií, 
kolokvií a dizertačných skúšok. V roku 2005 sa uskutočnilo 5 obhajob dizertačných prác. Ku koncu roka 
2005 študovalo na fakulte v pôvodnom študijnom odbore internou formou 7 a externou formou 26 dokto-
randov. Zároveň prebehlo prijímacie konanie na novoakreditovaný študijný odbor 3.3.16 Ekonomika a ma-
nažment podniku. Prijatých bolo 6 interných a 10 externých doktorandov. 

V porovnaní s rokom 2004 možno konštatovať, že záujem o štúdium na fakulte mierne poklesol. Na prijí-
macích skúškach sa zúčastnilo viac ako 80 % prihlásených uchádzačov o štúdium, čo možno považovať za 
zlepšenie v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. 

ŠTATISTICKÝ PREHĽAD  UCHÁDZAČOV NA PHF EU (JÚN 2005) TAB. 2.52 

 spolu EaMP 
D – KE 

EaMP 
E – KE 

EaMP 
D – MI 

EaMP 
E – MI 

OP 
D 

OP 
E 

prihlásení 1134 665 144 161 116 39 9 
pozvaní 1118 662 135 157 116 39 9 
zúčastnení 951 569 99 140 98 37 8 
vyhoveli 321 245 20 40 6 8 2 
nevyhoveli 630 325 77 100 91 31 6 
prijatí 589 289 76 82 70 72 0 

402 148 64 63 70 57 0 stav k 31. 10. 2005 
68,25 % 51,2 % 84,2 % 76,82 % 100 % 79,1 % 0 

Úspešnosť prijímacích skúšok možno hodnotiť ako nie veľmi priaznivú. Z celkového počtu zúčastnených 
uchádzačov prijímacie skúšky úspešne vykonalo len 33 %. Nižšia vedomostná úroveň uchádzačov sa pre-
javuje aj v ďalšom priebehu štúdia, keď najmä v prvom ročníku má veľká časť študentov problémy s absol-
vovaním predpísaných skúšok a prenášajú si ich do nasledujúceho roka. 

Aj vzhľadom na uvedené skutočnosti fakulta venuje systematickú pozornosť hodnoteniu kvality vzdeláva-
nia. V tomto smere sú pravidelne organizované pracovné stretnutia učiteľov, na ktorých sa diskutujú otázky 
pedagogického procesu a jeho hodnotenia. Otázky vzdelávania sú zaradené aj do programu kolégií dekana 
a katedrových porád. Veľká pozornosť bola venovaná metodike prípravy nových študijných programov 
a jednotlivých predmetov (informačné listy, sylaby). Tie sú komplexne vypracúvané pre všetky predmety 
a publikované aj v elektronickej podobe v informačnej sieti fakulty. 

Druhým okruhom aktivít smerujúcich k  zlepšovaniu kvality vzdelávania bolo systematické vykonávanie 
kontroly a spätnej väzby o vzdelávaní. V tomto kontexte boli vykonávané kontroly, prieskumy a hospitácie 
od študentov paralelne na troch úrovniach: 
• vedením fakulty 
• vedúcimi katedier a jednotlivými učiteľmi 
• študentským parlamentom 
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O výsledky týchto foriem prieskumov sa diskutovalo na kolégiách dekana a na pracovných poradách. Závery 
z nich boli prerokované s príslušnými učiteľmi. Možno konštatovať, že v organizačnom zabezpečení výučby sa 
niekedy vyskytnú problémy, ale celkový prístup učiteľov a študentov k plneniu povinností je veľmi zodpovedný. 

Kvalifikačná štruktúra učiteľov sa v predchádzajúcom období zlepšila najmä v kategórii odborných asisten-
tov s vedeckou hodnosťou. PHF EU získala dvoch nových docentov na základe habilitačného konania, na 
druhej strane niektorí učitelia odišli z fakulty. V tomto smere je dôležité ďalšie kvalitatívne, ale aj kvantita-
tívne posilnenie učiteľského kolektívu. Na posilnenie kvalifikačnej štruktúry je preto kľúčovou úlohou fakulty 
znovuzískanie práva habilitácie docentov a inaugurácie profesorov. 

Pretrvávajúcim problémom fakulty sú značne nevyhovujúce výučbové priestory z hľadiska kapacity, ako aj 
z hľadiska úrovne údržby budov a vybavenia posluchární. 

Celkove možno proces a výsledky vzdelávania v uplynulom roku na PHF EU hodnotiť pozitívne. V ďalšom 
období bude potrebné venovať osobitnú pozornosť najmä týmto problémom: 
• ďalšie skvalitňovanie kvalifikačnej štruktúry vedecko-pedagogických pracovníkov fakulty, 
• priebežné zabezpečovanie vyššej úrovne materiálno-technickej stránky vzdelávania inováciou vybave-

nia počítačmi a modernou didaktickou technikou a študijnou literatúrou, 
• zdokonaľovanie organizácie výučby (rozvrhy) a zabezpečovanie rovnomernosti pracovného zaťaženia 

učiteľov, 
• vytváranie priestoru v rámci úväzkov na realizáciu zahraničných študijných a prednáškových pobytov 

učiteľov, 
• modernizovanie foriem výučby najmä cestou väčšieho využívania aktívnych foriem výučby, 
• rozširovanie výučby odborných predmetov vo svetových jazykoch, 
• ďalšie zvyšovanie kvality vzdelávania cestou prieskumov, hospitácií a práce vedúcich učiteľov ročníkov, 
• vyriešenie problému zabezpečenia priestorov na vzdelávanie (najmä na prednáškovú činnosť a vedenie 

konzultácií v rámci externého štúdia), 
• príprava fakulty na realizáciu novoakreditovaných študijných programov v akademickom roku 2006/2007. 

VEDECKOVÝSKUMNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
Vedeckovýskumná činnosť (VVČ) bola v roku 2005 orientovaná na riešenie teoretických, metodologických 
a aplikačných problémov ekonomiky a manažmentu podnikov v medzinárodnom prostredí. Vedeckový-
skumná profilácia PHF EU bola zameraná na rozvoj vedného odboru 3.3.16 Ekonomika a manažment pod-
niku. Z hľadiska vedeckej profilácie jednotlivých katedier výskumné projekty riešili úlohy najmä z oblasti fi-
nančného riadenia podnikov, riadenia kvality využitím matematicko-štatistických modelov a počítačovej 
podpory, regionálnych foriem podpory MSP, aplikácií moderných manažérskych teórií v riadení podnikov so 
zameraním na strategický manažment, znalostný manažment a personálny manažment a na implementá-
ciu marketingových teórií do hospodárskej praxe. 
Do riešenia výskumných úloh v roku 2005 boli zapojení všetci učitelia a interní doktorandi PHF EU. Základ-
nými formami vedeckovýskumnej činnosti boli grantové projekty VEGA, KEGA a interné grantové úlohy. 
V roku 2005 učitelia fakulty spracovali a predložili na posúdenie 6 medzinárodných projektov v rámci Slo-
vensko-Českej medzivládnej vedecko-technickej spolupráce a 2 projekty v rámci programov na podporu 
vzájomnej spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskou republikou, ktoré vyhlasuje ASO. 

PREHĽAD RIEŠENÝCH DOMÁCICH PROJEKTOV V ROKU 2005 TAB. 2.53 
druh počet 

Inštitucionálne projekty 7 
 z toho Mladá veda 3 
Projekty VEGA 7 
Projekty KEGA  1 
spolu 15 

Výsledky riešenia výskumných úloh učitelia prezentovali aktívnou účasťou na viacerých vedeckých konferen-
ciách a seminároch doma a v zahraničí. Pozitívne treba hodnotiť aktivitu učiteľov pri organizovaní katedrových 
konferencií. Početné ohlasy zahraničných a domácich účastníkov potvrdili vysokú vedeckú a odbornú úroveň 
našich konferencií. V rámci Európskeho týždňa vedy sa uskutočnili tieto podujatia: Deň otvorených dverí, 
sympózium s medzinárodnou účasťou Veda, výskum, inovácie pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity 
v Bratislave prof. Ing. Vojtecha Kollára, CSc., a 6 workshopov v rámci jednotlivých katedier. Na sympóziu vy-
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stúpili okrem akademických funkcionárov aj zástupcovia podnikovej praxe spolupracujúcich s PHF EU. Na 
sympóziu sa zúčastnilo 35 predstaviteľov domácich a zahraničných podnikov, 2 pracovníci Ministerstva hos-
podárstva SR, pedagógovia PHF EU a ďalších slovenských a zahraničných univerzít a viac ako 200 študen-
tov našej fakulty. V roku 2005 boli organizované viaceré vedecké podujatia. 

Zámery PHF EU v oblasti publikačnej činnosti vychádzajú zo súčasných medzinárodných kritérií hodnote-
nia fakúlt a týkajú sa najmä publikácií v karentovaných časopisoch. V tomto roku učitelia našej fakulty pub-
likovali v karentovaných časopisoch spolu 4 články, z toho 1 článok bol publikovaný v zahraničnom karen-
tovanom časopise Politická ekonómie a 3 články v domácom karentovanom časopise Ekonomický časopis. 
Počet vedeckých článkov publikovaných v karentovaných časopisoch v porovnaní s predchádzajúcim ro-
kom sa znížil o 3 články, v roku 2004 fakulta publikovala 7 článkov, z toho 2 články v zahraničných karen-
tovaných časopisoch. Podrobnejšie informácie o publikáciách učiteľov PHF EU sú uvedené v tabuľke. 

ŠTRUKTÚRA PUBLIKOVANÝCH PRÁC A VÝSTUPOV PHF EU ZA ROK 2005 TAB. 2.54 
a) Knižné publikácie počet/AH 
Vedecké a umelecké monografie – v zahraničných vydavateľstvách 7/51,65 
 – v domácich vydavateľstvách – 
Odborné knižné publikácie – v zahraničných vydavateľstvách – 

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

 – domácich – 
Kapitoly v odborných knižných publikáciách – zahraničných – 

 – domácich 1/1,11 
Vysokoškolské učebnice knižné – v zahraničných vydavateľstvách – 

 – v domácich vydavateľstvách – 
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach – zahraničných – 

 – domácich – 
Učebné texty (skriptá – prednášky, cvičenia) 4/29,35 
Kapitoly v učebných textoch – 
Stredoškolské učebnice – 
b) Vedecké a umelecké práce publikované v recenzovaných vedeckých a umeleckých časopisoch 47 
Karentované (Current Contents) časopisy zahraničné 1 
Karentované (Current Contents) časopisy domáce 3 
Nekarentované časopisy zahraničné 11 
Nekarentované časopisy domáce 32 
c) Odborné práce publikované v recenzovaných odborných časopisoch 9 

 – v zahraničných 4 
 – v domácich 5 

Recenzie v odborných časopisoch – 
d) Odborné práce publikované v odborných časopisoch 39 

 – v zahraničných – 
 – v domácich 39 
Recenzie v odborných časopisoch – 
e) Vedecké práce publikované v zborníkoch (z konferencií) 94 
V medzinárodných – recenzovaných zborníkoch 27 

 – ostatných zborníkoch 4 
V domácich – recenzovaných zborníkoch 49 

 – ostatných zborníkoch 14 
f) Prezentácia na vedeckých (umeleckých) sympóziách, kongresoch a pod. 7 
Medzinárodných – vyžiadané prednášky 2 

 – prijaté prednášky – 
 – postre – 

Domácich – vyžiadané prednášky 5 
 – prijaté prednášky – 
 – postre – 

g) Správy o vedeckovýskumnej činnosti 20 
IGP EU 7 
Úlohy riešené podľa HZ  
Projekty VEGA 13 
h) Ostatné  
Redakčné a zostavovateľské práce  
Heslá v domácich encyklopédiách  
Ostatné odborné práce  
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Štruktúra vedeckovýskumných projektov (orientácia na riešenie projektov VEGA) a publikovaných výstupov 
vytvorila predpoklady na riešenie integrovaných výskumných projektov v medzifakultnej súčinnosti EU 
a iných slovenských univerzít a tiež medzinárodných projektov v súčinnosti s univerzitami v rámci Európ-
skej únie. V súlade s hlavným cieľom vedeckovýskumnej činnosti EU, ktorým je dosiahnuť status „vý-
skumná univerzita“, musíme konštatovať, že PHF EU má rezervy najmä v oblasti riešenia medzinárodných 
výskumných projektov. Na zlepšenie situácie v oblasti riešenia medzinárodných projektov na fakulte vede-
nie PHF EU prijalo tieto opatrenia: 

• bolo zriadené výskumné pracovisko, na ktorom pôsobia v súčasnosti dvaja výskumníci, 

• pravidelne zasadá (spolu 11-krát v roku 2005) dekanom vytvorená skupina vybraných odborníkov, ktorí 
zastupujú jednotlivé katedry, s cieľom posilniť informovanosť fakulty v oblasti možností zapojenia sa do 
riešenia medzinárodných výskumných projektov, 

• na základe výzvy Ministerstva školstva SR bol vyplnený aplikačný formulár výskumného profilu fakulty, 
ktorý je súčasťou vytvárajúcej sa databázy popredných pracovísk výskumu a vývoja v Slovenskej re-
publike. 

Napriek snahe EU na všetkých úrovniach riadenia podporovať vytváranie a rozširovanie sietí partnerov vo 
výskume na dotváranie Európskeho výskumného priestoru, nemožno považovať vyvíjané aktivity učiteľov 
PHF EU za uspokojivé aj napriek tomu, že učitelia fakulty sú zastúpení vo vedeckých radách a tímoch    
iných univerzít a orgánov. 

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

UVEDENÉ AKTIVITY VYKONÁVALI UČITELIA PHF EU ČLENSTVOM V TÝCHTO ORGÁNOCH TAB. 2.55 

názov počet 
Vedecká rada Leteckej fakulty TU v Košiciach 1 
Vedecká rada Fakulty mechatroniky Univerzity A. Dubčeka v Trenčíne 1 
FEANI (European Federation of National Engineering Associations – Brussels) 1 
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť 1 
Slovenská spoločnosť pre kvalitu 1 
European Network for Business and Industrial Statistics 1 
Vědecká rada Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 1 
Vedecká rada Ekonomickej univerzity v Bratislave 3 
Vedecká rada PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach 18 
Európska asociácia pre bezpečnosť 2 
Rada Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov 1 
Spoločná odborová komisia pre doktorandské štúdium 3 
Hodnotiaca komisia opatrení HES pri INEKO Bratislava 2 
KAEA – Korea America Economic Association 1 
Vedecká rada Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici 1 
Výbor SŠDS 1 
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied 1 
Rada vysokých škôl 1 
Rada Wydzialu Ekonomii, Rzeszowska univerzita, Rzeszow Poľsko 1 
Komisia VEGA 1 
Vedecká rada Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach 1 
Vedecká rada Európskej Asociácie pre bezpečnosť (Scientific Council of the European Security 
Association) Poľsko, Krakov 1 

V roku 2005 sa na PHF EU uskutočnili 2 habilitačné konania a 5 obhajob dizertačných prác. Fakulta neude-
lila žiadne vedecké hodnosti doctor honoris causa. 
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V nadväznosti na Dlhodobý zámer rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave vo funkčnom období 2003 – 
2007 s výhľadom do roku 2010 PHF EU stanovila na rok 2006 v oblasti VVČ tieto hlavné úlohy: 

• prioritne orientovať VVČ na riešenie medzinárodných výskumných projektov, 

• výraznejšie podporovať vytváranie a rozširovanie sietí partnerov vo výskume na dotváranie spoločného 
Európskeho výskumného priestoru, 

• skvalitniť publikačnú činnosť formou zabezpečenia publikovania výsledkov VVČ najmä v zahraničných 
karentovaných časopisoch a vedeckých monografiách, 

• pravidelne organizovať vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou s cieľom prezentovať výsledky 
výskumu a moderné prístupy v pedagogickom procese, 

• zefektívniť činnosť fakultného výskumného centra v smere zapojenia sa do riešenia medzinárodných 
projektov, 

• skvalitniť spoluprácu s podnikovou sférou v oblasti riešenia spoločných výskumných projektov. 

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A ZAHRANIČNÁ ČINNOSŤ 
Prioritným cieľom PHF EU v oblasti zahraničných vzťahov sa stali činnosti zamerané na zjednodušenie 
mobilít študentov a učiteľov fakulty v zahraničí, ale aj prijatia zahraničných študentov na fakulte. S týmto 
zámerom bolo vytvorené nové pracovné miesto projektového manažéra. Nový pracovník začal vykonávať 
svoju činnosť od septembra 2005. Od toho obdobia sa najväčší dôraz kládol na odstraňovanie prekážok 
mobilít študentov, učiteľov a výskumníkov, na podnecovanie záujmu a následnú realizáciu učiteľských, ale 
aj študentských mobilít (na PHF EU bolo badať určitú pasivitu zo strany študentov) a na pomoc pri rozširo-
vaní výučby odborných predmetov v cudzích jazykoch. 

Zahraničná činnosť v oblasti pracovných ciest korešponduje so stanoveným zámerom fakulty naďalej vy-
tvárať priaznivé podmienky na pobyt učiteľov fakulty v zahraničí, aby sa im umožnila účasť na tých zahra-
ničných podujatiach, ktoré prispievajú k rozšíreniu a výmene dosiahnutých poznatkov na riešenie medziná-
rodných vedeckovýskumných úloh a ich disemináciu v pedagogickom procese. V roku 2005 sa zrealizovalo 
spolu 27 zahraničných pracovných ciest (v roku 2004 sa zrealizovalo 35 zahraničných pracovných ciest), 
ktoré boli väčšinou v  rozsahu 1 – 3 dni. 

ZAHRANIČNÉ PRACOVNÉ CESTY PRACOVNÍKOV PHF EU V ROKU 2005 TAB. 2.56 

štát prijímajúca univerzita účel počet osôb počet dní/os.
Česká republika Vysoká škola ekonomická, Praha konferencia 2 4 
 Vysoká škola ekonomická, Praha spolupráca 1 4 
 Vysoká škola ekonomická, Praha konzultácie 1 5 
 Univerzita Tomáše Bati, Zlín konferencia 3 2 
 Masarykova univerzita, Brno konferencia 1 3 
 Jihočeská univerzita, České Budějovice príprava zmluvy 1 5 
 Slezská univerzita, Opava konferencia 2 2 
 Slezská univerzita, Opava prednášky 1 3 
 VŠB, Ostrava konferencia 2 4 
 Univerzita, Pardubice konferencia 1 3 
Fínsko University of Jyväskylä projekt Leonardo 1 15 
Lotyšsko Rezeknes Augstskola prednášky SOCRATES 1 9 
Nemecko Universität Bayreuth mobilita 2 20 
Poľsko Univerzita Rzesow konferencia 1 3 
 AE Katowice konferencia 1  
 AE Krakow konferencia 1 4 
Rakúsko University of Graz konferencia 1 4 
Ukrajina Užhorod spolupráca 2 1 
 Užhorod príprava projektu 1 2 
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Koordinácia zahraničných návštev sa odvíjala od hlavného cieľa fakulty, ktorým je poskytovať kvalitné vy-
sokoškolské vzdelanie v príslušnom vednom odbore. V tomto zmysle fakulta podporuje najmä prednáškové 
pobyty a diskusné fóra zahraničných hostí, aby sa tak najnovšie poznatky vedy, výskumu a prebiehajúcich 
globalizačných a integračných procesov sprístupnili študentom a celej akademickej obci. V rámci tejto prio-
rity v roku 2005 prijala naša fakulta 6 hostí: veľvyslanca USA na Slovensku Rodolfhe Vallee, zástupcu Cen-
tral European University in Budapest, odborníčku zo Slezskej univerzity v Opave, Obchodně podnikatelskej 
fakulty v Karvinej, zahraničných odborníkov z praxe z Nemecka, Anglicka a Francúzska. V rámci samostat-
ných rokovaní o možnej spolupráci boli na pôde PHF EU prijatí 2 zástupcovia z USA (Council City of Mobi-
le) a zástupcovia  Ruskej obchodnej komory. 

Na konferenciách a workshopoch, ktoré usporiadala PHF EU, sa zúčastnilo spolu 42 zahraničných peda-
gógov a vedeckovýskumných pracovníkov (z toho z ČR 30, Poľska 4, Maďarska 2, Ukrajiny 4, Nemecka 1 
a Slovinska 1). 

Riešiteľské tímy PHF EU v rámci riešenia existujúcich vedeckovýskumných úloh spolupracovali s týmito 
zahraničnými univerzitami: Vysoká škola ekonomická v Prahe (ČR), Provozně ekonomická fakulta Českej 
zemědelskej univerzity v Prahe (ČR), Obchodně podnikatelská fakulta v Karvinej Slezskej univerzity v Opa-
vě (ČR), Ekonomicko-správní fakulta Masarykovej univerzity v Brne (ČR), Institutes für Agrarökonomik – 
Universität für Bodenkultur Wien (Rakúsko), Technical university Ilmenau (Nemecko), Akademia Ekono-
miczna v Krakowie (Poľsko), Faculty of Economics University of Miskolc (Miskolc, Maďarsko), Užhorodský 
štátny inštitút informatiky, ekonomiky a práva v Užhorode (Ukrajina), Medzinárodná univerzita Stepana 
Demjančuka v Rivnom (Ukrajina). 

Študijné pobyty sa aj v tomto roku realizovali na základe celouniverzitne uzavretých dohôd s partnerskými 
inštitúciami a univerzitami v rámci medzinárodných programov SOCRATES/ERASMUS, SLSP, CEEPUS, 
CELE, MIB PECO. Táto spolupráca sa týkala mobilít študentov a učiteľov: 

• učiteľské mobility – 1 pedagóg Rezeknes Augstskola v Lotyšsku, 

• mobility študentov – najmä prostredníctvom univerzitného projektu Socrates/Erasmus (9 študentov); 
v rámci projektu MIBP PECO sa zúčastnil na zahraničnej študentskej mobilite 1 študent. 

Iné zahraničné aktivity sa týkajú prevažne študentov a doktorandov PHF EU, ktorí sa v roku 2005 zúčastnili 
na viacerých zahraničných pobytoch mimo aktivít koordinovaných PHF EU, resp. iba čiastočne koordinova-
ných PHF EU (v spolupráci s kanceláriou SAIA, N. O. Košice, Fulbrightovou nadáciou). 

Výrazný počet študentov PHF EU sa zapája do medzinárodných programov v rámci organizácie AIESEC. 
Lokálny výbor AISEC-u v Košiciach od 1. mája 2005 realizuje projekt We are Europeans financovaný zo 
štrukturálnych fondov. 

V  súlade s Internou smernicou č. 14/2004 sa na PHF EU zabezpečuje výučba 5 akreditovaných odborných 
predmetov v anglickom jazyku. 

SPOLUPRÁCA FAKULTY S HOSPODÁRSKOU PRAXOU 

V roku 2005 PHF EU pokračovala v úspešnej spolupráci s hospodárskou praxou, s domácimi inštitúciami 
a s ďalšími univerzitami. Spolupráca sa realizovala v týchto základných formách: 

• na základe zmluvy o spolupráci (fakulta uzavrela 3 nové zmluvy), 

• zorganizovanie sympózia Veda, výskum, inovácie a workshopov na jednotlivých katedrách so zamera-
ním na možnosti riešenia konkrétnych problémov hospodárskej praxe, 

• spolupráca na úrovni fakulty, ktorá nie je formalizovaná na základe zmluvy o spolupráci, 

• realizácia vzdelávacích aktivít na základe priamych kontaktov katedier. 
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INFORMATIZÁCIA FAKULTY 

PHF EU vytvorila predpoklady na to, aby každý učiteľ bol napojený na internet. PHF EU má svoju vlastnú 
webovú stránku. Zapisovanie študentov na skúšky prebieha cez internet. 

Uskutočnili sa dva rozvojové projekty MŠ SR: 

1. Zrýchlenie prístupu k internetu (koncové prvky) zo 100 MB na 1 GB. 

2. Rozvoj základnej infraštruktúry PHF (server, router, 1 učebňa). 

Navyše v rámci projektov SANET došlo k pripojeniu internátu na Bellovej ulici na optickú sieť SA-
NET/CANET. 

Tri posluchárne sa na PHF EU využívajú na vedenie cvičení pomocou výpočtovej techniky. Ďalšia učebňa 
je sprístupnená doktorandom. V počítačových posluchárňach sa zaviedol režim, ktorý umožnil študentom 
využívanie výpočtovej a informačnej techniky prakticky 24 hodín denne. S uspokojením možno konštato-
vať, že čoraz väčšia časť výučby odborných predmetov sa preorientúva na využívanie tejto techniky. 
Existujúcim podmienkam nevyhovuje informačný systém študentov. 

ORGANIZAČNÝ A PERSONÁLNY ROZVOJ FAKULTY 

V uplynulom kalendárnom roku boli riešené operatívne úlohy, ktoré vyplynuli z podnetu MŠ SR, z celouni-
verzitných akademických orgánov, z podnetu učiteľov a zamestnancov PHF EU. Zmyslom celej činnosti 
bolo napĺňať zámery ekonomického vzdelania a zvyšovať úroveň pedagogického procesu a tým prispieť 
k uskutočňovaniu reformy vysokých škôl. 

Na obsadenie voľných funkčných miest prebehli výberové konania (docenti, odborní asistenti). Miesta od-
borných asistentov boli obsadzované internými doktorandmi po obhajobe PhD. 

PHF EU zatiaľ nemá udelené práva na vykonávanie habilitácií a inaugurácií. 

KVALIFIKAČNÁ ŠTRUKTÚRA UČITEĽOV PODĽA JEDNOTLIVÝCH KATEDIER FAKULTY K 31. 12. 2005 (FUNKČNÉ MIESTA) 
 TAB. 2.57 

katedra profesori docenti 
odborní 
asistenti 

s vedeckou 
hodnosťou 

asistenti 
a odborní 
asistenti 

interní 
učitelia 
spolu 

externí
učitelia

ekonómie – 2 4 1 7 6 
manažmentu 1 5 5 1 12 – 
marketingu 2 2 5 1 10 2 
účtovníctva a financií 1 3 6 5 15 – 
hospodárskej informatiky a matematiky 1 – 1 5 7 – 
cudzích jazykov – 1 – 5 6 4 

spolu 5 13 21 18 57 12 

VÝVOJ POČTU UČITEĽOV PHF EU PODĽA KATEGÓRIÍ TAB. 2.58 

 31. 12. 2002 31. 12. 2003 31. 12. 2004 31. 12. 2005 
profesori 2 3 4 5 
docenti 13 15 14 13 
odborní asistenti s PhD. 15 16 22 21 
odborní asistenti bez PhD. 22 19 16 18 
asistenti, lektori 1 2 1 - 
spolu 53 55 57 57 
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VÝZNAMNÉ AKTIVITY FAKULTY 

• akreditácia študijných programov na druhom a treťom stupni štúdia, 

• spracovanie a predloženie žiadosti o udelenie spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konanie a konanie 
na vymenúvanie profesorov na PHF EU, 

• vydanie dvoch čísel fakultného vedeckého časopisu Podniková revue a jedného čísla Acta Oeconomica 
Cassoviensia, 

• zorganizovanie medzinárodného vedeckého sympózia Veda, výskum, inovácie v Košiciach a worksho-
pov na všetkých katedrách na prehĺbenie výskumnej spolupráce s podnikovou praxou, 

• prevzatie ŠD na Bellovej ulici v Košiciach do používania študentov fakulty od 01. 08. 2005 po jeho za-
kúpení EU v Bratislave, 

• uskutočnenie medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry manažmentu PHF pod názvom Nové trendy 
v podnikovom manažmente, 

• podanie jedného projektu na Európsky sociálny fond, 6 medzinárodných projektov medzivládnej vedec-
ko-technickej spolupráce a 2 projekty na podporu vzájomnej spolupráce medzi Rakúskom a Sloven-
skou republikou (ASO). 

HLAVNÉ ZÁMERY ROZVOJA FAKULTY NA ROK 2006 

• Riešenie priestorových problémov fakulty v súvislosti s pravdepodobnou stratou budovy na Tajovského 
15 v súdnom spore. 

• Príprava na komplexnú akreditáciu a získanie práv habilitácie a inaugurácie. 

• Zlepšovanie kvalifikačnej štruktúry učiteľov fakulty ako základného predpokladu zvyšovania kvality ve-
deckovýskumnej a pedagogickej práce. 

• Orientácia vedeckovýskumnej činnosti fakulty na riešenie medzinárodných výskumných projektov. 

• Zabezpečenie ďalšieho rozvoja doktorandského štúdia v akreditovaných študijných programoch. 

• Skvalitňovanie publikačnej činnosti s orientáciou na publikovanie výsledkov riešenia vedeckovýskum-
ných úloh najmä v zahraničných a domácich karentovaných časopisoch a vedeckých monografiách. 

• Zintenzívnenie zahraničných vzťahov s cieľom výraznejšie podporiť vytváranie a rozširovanie sietí part-
nerov vo výskume. 

• Zabezpečovanie užšieho prepojenia učiteľov fakulty s podnikovou praxou predovšetkým v oblasti rieše-
nia spoločných výskumných projektov. 
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CELOUNIVERZITNÉ PRACOVISKÁ 

ÚSTAV VÝPOČTOVEJ TECHNIKY EU 
Ústav výpočtovej techniky je poradenským, infomačným, školiacim, servisným a gestorským pracoviskom 
EU pre oblasť výpočtovej techniky a informačných systémov. 

RIADENIE A ROZVOJ 
Riaditeľ: ING. ANTON ZDARILEK 
I. zástupca riaditeľa: ING. AUGUSTÍN NOVÁK 
II. zástupkyňa riaditeľa: ING. ZITA GYÖRFFYOVÁ 
sekretariát: ROMANA HRUŠKOVÁ 

ČLENENIE ÚSTAVU 
• oddelenie správy systémov a sietí vedúca ING. ZITA GYÖRFFYOVÁ 
• oddelenie informačných systémov a registra študenta vedúca ING. JIŘINA ČARNECKÁ 
• oddelenie dištančného vzdelávania a multimédií vedúca ING. ZUZANA SUŠKOVÁ 
• oddelenie hospodársko-prevádzkové vedúci ING. AUGUSTÍN NOVÁK 

VÝVOJ POČTU ZAMESTNANCOV ÚVT VO FYZICKÝCH OSOBÁCH ZA ROK 2005 V POROVNANÍ S ROKOM 2004 TAB. 3.1 
 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

rok 2005 49 49 49 48 48 47 47 47 48 48 47 46 
rok 2004 49 49 50 50 50 51 50 49 50 51 51 51 

rozdiel 2004 – 2005 0 0 -1 -2 -2 -4 -3 -2 -2 -3 -4 -5 

Vo výsledku nastal medziročný pokles pracovníkov až o 9,6 % 

Priemerný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31. 12. 2005 bol 46, čo je oproti rovnakému obdo-
biu v roku 2004, kedy bol stav 51, pokles o 5 zamestnancov. Prepočítaný počet zamestnancov (prejavujú 
sa tu skrátené pracovné úväzky) k 31. 12. 2005 bol 42,14, čo je oproti roku 2004, kedy bol stav 46,83, po-
kles o 4,69 zamestnancov. To znamená, že za rok 2005 nastal pokles tak v stave pracovníkov, ako aj v zní-
žení celkového fondu pracovnej doby. 

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
Ekonomická univerzita v Bratislave sa prostredníctvom ÚVT podieľala aj v roku 2005 na riešení vysoko-
rýchlostného projektu akademickej siete SANET. V roku 2005 bol zrealizovaný čiastkový projekt metropo-
litnej siete na pripojenie objektov ŠDaJ Horský park, ul. Prokopa Veľkého 41 a Vila Horský park do siete 
SANET a do siete NetEU na Dolnozemskej ceste prostredníctvom optického pripojenia. Prípravné práce na 
projekte, ako aj samotné vnútorné pripojenie a prepojenia sú vlastným dielom ÚVT. Uvedenie siete Horský 
park do reálnej prevádzky bolo v novembri 2005, čím sa ukončil projekt. Súčasťou prác bolo vnútorné pre-
pojenie počítačovej učebne, vedenia internátu, Vily Horský park, ako aj zrekonštruovanej časti internátu, 
kde sa v spolupráci s ÚVT realizovali projekty vnútorných rozvodov pre počítačovú sieť. 

ÚVT vypracoval v roku 2005 v rámci výskumnej a vývojovej činnosti 5 nových rozvojových projektov 
z oblasti informačných technológií, ktoré predložil na MŠ SR: 
• Manažovaná bezpečnosť siete II. etapa 
• e-ŠD Ekonóm, Prístavná ul. 
• Manažment v licenčnej politike SW 
• Komplexný systém správy tlačových úloh a kopírovania pomocou čipových kariet 
• Riadenie stravovacieho procesu s DPH 
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4 projekty z ÚVT prijalo MŠ SR a na ich realizáciu poskytlo finančné prostriedky v celkovej výške 2,12 mil. Sk. 
Súčasne sa v roku 2005 ukončovali riešenia rozvojových projektov z roku 2004, najmä projekt Manažovaná 
bezpečnosť v počítačovej sieti NetEU, kde sa zrealizovali zásadné zmeny na zvýšenie priepustnosti 
a bezpečnosti prevádzky počítačovej siete NetEU. 
V rámci ďalších výskumno-vývojových činností sa testovali spôsoby prenosu dát do objektu Archív EU a do 
nového internátu Ekonóm v prístave. Po zhodnotení výsledkov sa aj realizovali. 

PORADENSKÁ ČINNOSŤ 
Odborní pracovníci ÚVT poskytovali konzultačné služby pri spracúvaní zadávacích podkladov na verejné 
súťaže na obstarávanie informačných systémov, databázových systémov, VT a počítačových sietí, konzul-
tácie a poradenskú činnosť k technickému vybaveniu a pripojeniu na internet, na videokonferencie, ako aj 
konzultačnú a poradenskú činnosť ku školeným programovým produktom a produktom, ktoré gestoruje 
ÚVT (SPIN, Kredit7, Štátna pokladnica, vlastné aplikácie, ...). 
V rámci poradenskej činnosti zamestnanci ÚVT zabezpečovali prípravu, výrobu a distribúciu študijných ma-
teriálov na odborné vzdelávanie organizované ÚVT, skenovanie dokladov, dokumentov, grafov, tabuliek 
a obrázkov, úpravu dokumentov pomocou programu OCR Recognita, napaľovanie CD a DVD na pedago-
gický proces a pre potreby školy podľa požiadaviek pracovísk. Takisto sa podieľalo na príprave materiálov 
na prezentačné účely Ekonomickej univerzity v elektronickej forme. 
Pomerne veľa času sa venovalo konzultáciám a poradenstvu v oblasti e-learningu s možnosťou využitia 
produktu Moodle a tvorbe jednotlivých modulov a kurzov pracovníkom najmä z neinformatických pracovísk. 
Pracovníčky ÚVT realizovali metodické, technické a programové zabezpečenie dištančného vzdelávania 
a e-learningu. 

INFORMAČNÉ ČINNOSTI 
V roku 2005 pokračovalo budovanie informačnej infraštruktúry Ekonomickej univerzity v Bratislave. Celou-
niverzitná sieť v Bratislave NetEU je realizovaná na hlavnej chrbtici optickými a metalickými prepojmi, v ro-
ku 2005 sa na chrbticovej sieti posilnila prenosová rýchlosť vo všetkých spojeniach na 1 Gb/s. Pripojenia 
serverov a pracovných staníc sú na rýchlosti 100 Mb/s, vybrané servery sú na rýchlosti 1 Gb/s. Uskutočnil 
sa projekt na pripojenie internátov Horský park a Vila Horský park na optické rozvody. 
V roku 2004 v rámci rozvojových projektov schválených MŠ SR sa vykonala prvá časť úprav uzlov siete, po 
zabezpečení prostriedkov a úkonov z verejného obstarávania boli v roku 2005 dodané aktívne prvky do uzlov 
počítačovej siete. Po výmene aktívnych prvkov v uzloch siete v priebehu letných prázdnin 2005 sa posilnili 
pripojenia serverov na rýchlosť 1 Gb/s a pracovných staníc vo všetkých objektoch na Dolnozemskej ceste 
v Bratislave na rýchlosť 100 Mb/s. Výmenu 51 zariadení s celkovým počtom prípojných miest 2250 s rýchlo-
sťou 100 Mb/s a 105 s rýchlosťou 1 Gb/s realizovali výlučne technickí a systémoví pracovníci ÚVT. 
Na pripojenie objektu internátu Ekonóm v prístave do siete NetEU sa hľadalo dočasné riešenie. Pre prob-
lémy s realizáciou optického prepojenia sa prepoj uskutočnil mikrovlnným spojením. V roku 2006 bude pot-
rebné doriešiť optické pripojenie aj do tohto objektu, ako aj vnútorné prepojenia a rozvody. 
Vzhľadom na vzdialené umiestnenie objektu Archívu EU a referát CO sa realizovala počítačová sieť a napo-
jenie tohto objektu prostredníctvom mikrovlnného spojenia a bezdrôtových prípojných bodov v budove. Spo-
jenie sa robilo mikrovlnnými rádiami na rýchlosti 108 Mb/s zo strechy nad ÚVT na strechu objektu Archív. 
e-learning – v oblasti e-learningu sa zapojilo ÚVT do riešenia nasadenia produktu Moodle do praxe na 
tvorbu a využívanie kurzov prostredníctvom nových foriem vzdelávania. V spolupráci s vedením EU sa rea-
lizoval v novembri 2005 workshop Ekonomickej univerzity s názvom Inovačný proces v e-learningu. 
Videokonferencie – ÚVT je zapojený do medzinárodného videokonferenčného systému VRVS, do ktorého 
prispel spolu s pracoviskom na FHI EU za rok 2005 celkovo 14 videoprezentáciami, pričom niektoré z nich 
boli aj obojsmerné ako konferencie. Medzi vybrané zaujímavé prezentácie patrí prenos z udelenia titulu Dr. 
h. c. prezidentovi ČR Václavovi Klausovi, prednášky z medzinárodnej vedeckej konferencie EU v novembri 
2005, ale i ďalšie. Technické zabezpečenie na videokonferencie sme získali z centrálneho projektu MŠ SR 
a z vlastných zdrojov univerzity. 
Register študenta – Administrácia databázy všetkých študentov Ekonomickej univerzity. Obsahuje údaje 
o študentovi – okrem rodného čísla a osobných identifikátorov aj údaje o adrese, údaje o forme štúdia, evi-
denciu vydania preukazov študenta. Podľa podkladov z pedagogických oddelení všetkých fakúlt sa databá-
za pravidelne modifikuje. 
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Projekt Štipendiá študentov – analýza, návrh a naprogramovanie nového informačného systému v no-
vom prostredí Visual FoxPro 9.0. Spolupracovali sme pri výplate prospechových štipendií – spracovali sme 
analýzu podkladových údajov, konverziu údajov, prípravu výplatných listín a dávkových platieb cez Štátnu 
pokladnicu. 
Prihlasovanie na cudzí jazyk a prihlasovanie na športy – zabezpečili sme novým programom v prostre-
dí Visual FoxPro 9.0 prihlasovanie na výučbu cudzích jazykov a spracovanie úväzkov učiteľov na príslušný 
semester. 
Systém SPIN – komplexný ekonomický informačný systém – vyžadoval inštaláciu nových klientov, admi-
nistráciu, spúšťanie nových verzií, riešenie aktuálnych problémov súvisiacich so zavádzaním platenia a od-
počtu DPH, vyhodnocovanie výstupov v súvislosti s požiadavkami používateľov, konzultácie s dodávateľom 
softvéru a ďalšie. 
Štátna pokladnica – na základe zmien zákona o Štátnej pokladnici pracovníci ÚVT operatívne pomohli pri pre-
vádzke výpočtovej techniky pre ŠP. Vývojové pracovníčky analýzou existujúcich IS na EU a ich rozhraní navrhli 
a naprogramovali nové prepojenie na upravený informačný systém ŠP (štipendiá študentov, odvody z miezd). 
Systém KREDIT7 – pokračovalo sa v rozširovaní funkcionalít stravovacieho systému a v úprave správy 
systému. Rozšírenie systému o novú aplikáciu KASA, určenú na výdaj jedál s možnosťou použitia čipových 
kariet v novej výdajni v bufete v objekte Výučba 2, znamenalo rozšírenie spolupráce o praktickú pomoc po 
zavedení systému do prevádzky. Systém Kredit7 sa doplnil novými modulmi Sklady a normovanie. 
Multifunkčné identifikačné bezkontaktné čipové karty – v roku 2005 bolo vydaných asi 2900 preukazov 
študentov (2250 ISIC a 650 externý študent) a približne 50 preukazov zamestnancov, 45 preukazov ITIC 
pre učiteľov, ako aj ďalšie preukazy pre dôchodcov, návštevy, krátkodobé študijné pobyty a pre cudzích 
stravníkov. O výrobe a nasadzovaní aplikácií s čipovými kartami bolo zorganizovaných niekoľko externých 
školení a seminárov, na ktorých sa zúčastnili zástupcovia ÚVT aj s príspevkami a ktoré boli uverejnené aj 
v zborníkoch. Najdôležitejšia zmena nastala v externých funkcionalitách voči Železniciam SR a niektorým 
podnikom SAD, pretože začali akceptovať študentské preukazy ako preukazy na zľavu na cestovnom. 
V mesiacoch október a november sa realizovalo fotografovanie študentov a zamestnancov, ako aj výroba 
preukazov pre PHF EU v Košiciach, Michalovciach a pre bakalárske strediská jednotlivých fakúlt. Po zápi-
soch prebiehalo predlžovanie platnosti preukazov vydaných v predošlých rokoch. Na pracovisku ÚVT sa 
vydávali aj duplikáty za poškodené a stratené karty. Na základe zmluvy s CKM SYTS sa predlžovali plat-
nosti preukazov prolongačnými známkami na ďalší akademický rok. Zároveň sa uskutočnila fyzická kontro-
la a aktualizácia záznamov o študentoch podľa aktuálnych podkladov z fakúlt. 
Elektronické informačné panely – ÚVT spravuje 6 elektronických informačných panelov, umiestnených 
v objektoch EU na Dolnozemskej ceste, kde zabezpečuje zverejňovanie informácií, ktoré majú veľkú vypo-
vedaciu schopnosť a sú určené širokej verejnosti. 
Projekt Verejné obstarávanie – v projekte sa realizovali zmeny a nové tlačové výstupy, úprava projektu na 
spracovanie požiadaviek organizačných útvarov, rozširovanie projektu o požiadavky používateľa vyplývajú-
ce z nových skúseností pri spracovaní podkladov z organizačných zložiek univerzity. 
Projekt Absolvent a Bakalár – aktualizácia údajov a zmeny programu podľa požiadaviek pedagogického 
oddelenia rektorátu. Zaviedol sa do praxe nový projekt Bakalár na evidenciu absolventov bakalárov. 
Projekt Telefónny zoznam a e-mailové adresy – ÚVT organizačne a programovo zabezpečil aktualizáciu 
záznamov a zadal do tlače nový interný telefónny zoznam, ktorý bol doplnený  e-mailovými adresami za-
mestnancov. Zároveň sa podieľal na jeho distribúcii po pracoviskách. 
Projekt Personalistika EU a Personalistika fakúlt – aktualizácie v zmysle legislatívy a podľa požiadaviek 
používateľov, doplnila sa časť Absenčné karty na prepojenie do systému Kredit7 na aktuálne mesačné   
uzávierky vrátane aktualizácie subsystému Stravník s denným aktualizovaním údajov v systéme Kredit7. 

ŠKOLIACA A KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ 

ÚVT poskytoval odborné vzdelávanie pre pracovníkov EU (Word, Excel, PowerPoint, internetové služby). 
Okrem základných školení pracovníci ÚVT poskytovali individuálne školenia, konzultácie o školených pro-
duktoch a konzultácie o konkrétnych problémoch z praxe (HelpDesk). 

Na realizáciu dištančného vzdelávania a e-learningu v podmienkach EU sa v roku 2005 uskutočnil na uni-
verzite program Moodle, do ktorého sa zapojilo aj ÚVT prostredníctvom dvoch pracovníčok, ktoré poskyto-
vali viaceré, najmä individuálne školenia a konzultácie. 
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V rámci školiacej činnosti sme zorganizovali rad školení pre systém Kredit7 a jeho moduly, pričom priebež-
ne poskytujeme konzultačnú činnosť jednotlivým používateľom. 

SERVISNÉ ČINNOSTI 

SERVISNÉ PRÁCE VYKONÁVANÉ V SÚVISLOSTI SO SPRÁVOU POČÍTAČOVÝCH UČEBNÍ 
ÚVT prevádzkuje počítačové učebne na dve zmeny a počas sobôt. Udržiava z technickej a systémovej 
stránky vlastné alebo fakultné počítačové učebne v objektoch: 
Výučba 1 medziposchodie 2D (2D08, 2D09, 2D10, 2D11, 2D14) spolu 97 počítačov, 
Výučba 2 8. poschodie (A8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17) spolu 161 počítačov, 

 9. poschodie (A9.09, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17) spolu 89 počítačov, 
Horský park študovňa  21 počítačov, 
CĎV Palisády 2 učebne (len technická údržba) spolu 30 počítačov. 
Prevádzka počítačových učební bola v roku 2005 upravená. V dôsledku odchodu niektorých pracovníkov bez 
náhrady museli sa urobiť presuny v rámci ÚVT, a preto sa prevádzka v Horskom parku z 24-hodinovej zredu-
kovala na dve zmeny a počas sobôt (pokles zo 7 pracovníkov na 5). Učebne 2D10 a 2D14 sa používali od 
leta na kurzy ECDL usporiadané OF a neboli využité na pedagogický proces. V učebniach A9.06 a A9.07 nie 
je vhodná technika, treba ju nevyhnutne obmeniť, preto sa priestory používali výlučne na individuálne práce 
študentov, ktorí si doniesli vlastné notebooky. Učebňa A9.12 sa využívala na školenia, kurzy, semináre, na 
práce diplomantov a zahraničných poslucháčov a prihlasovanie sa na cudzie jazyky a na športy. 

SERVISNÉ A VÝVOJOVÉ PRÁCE PRI ZABEZPEČOVANÍ DOSTUPNOSTI INFORMÁCIÍ A TECHNICKÉHO 
ZABEZPEČENIA 
Táto oblasť je značne obsiahla, nedajú sa presne vymenovať všetky činnosti, ktoré zabezpečovali najmä 
technickí a systémoví pracovníci ÚVT. Preto sú tu sústredené len vybrané oblasti. Podrobnejšia správa je 
pre záujemcov uverejnená na internetovej stránke http://www.euba.sk/uvt. 
V rámci servisných činností sa vykonali rôzne rekonfiguračné práce na sieti NetEU vo všetkých priestoroch 
s cieľom zvýšiť prenosové rýchlosti a zvýšiť spoľahlivosť prenosov. Internát Dolnozemská a Horský park sú 
pripojené prostredníctvom nového PC softvérového gateway, ktorý študentom umožní využitie verejných IP 
adries a stanovuje obmedzenie 512 kb/s pre dátový tok mimo školskej siete. 
Prevádzkujeme celoslovenský mirror server pre operačné systémy FreeBSD, OpenBSD, NetBSD. Inštalo-
val sa nový server ultra-av pre služby slúžiace na antispamovú a antivírusovú ochranu mailov. Inštaloval sa 
nový mailový server new-dec, na ktorý kompletne migrovali všetci používatelia z pôvodného servera dec-
euba. Inštaloval sa a konfiguroval nový server na spravovanie mailov cez webové rozhranie webma-
il.euba.sk, čo zjednodušuje pozeranie a spravovanie mailov aj z prostredia mimo školy. Zároveň sa vytvori-
lo nové rozhranie na administráciu mailových kont zamestnancov v ldap databáze. Inštaloval sa nový ser-
ver na zálohovanie databáz z registra študenta, nový server pre databázy webového servera www.euba.sk, 
bunny.euba.sk a ďalšie databázy. Preinštaloval sa e-learningový softvér Moodle na nový server new-uvt. 
Vytvorila sa podpora a riešenie problémov používateľov pri využívaní zapisovača na skúšky. 
ÚVT získal nový adresný ip priestor pre univerzitu (193.87.112.0 – 193.87.127.0), čo umožňuje pripájanie 
ďalších pracovísk do univerzitnej počítačovej siete NetEU. Registrovali sme nové internetové domény 
a zabezpečovali sme platnosť jestvujúcich domén v centrálnej celoslovenskej databáze registrátora SK-NIC. 
Vytvoril sa nový spoľahlivejší systém na aktualizáciu antivírusového programu NOD http://avir.euba.sk, pri-
čom sa upravil skenovací engine NOD32 na serveri ultra-av na podporovanú verziu v spolupráci 
s dodávateľom softvéru firmou ESET. 
ÚVT spolupracoval s firmou SAS pri zavádzaní novej verzie systému SAS 9.2 (inštalácia novej verzie do 
učební a používateľské počítače v kanceláriách, viacnásobná aplikácia nových licenčných kľúčov a podpo-
ra školení SAS), zabezpečenie inštalácie do notebookov študentov. 
Činnosť oddelenia správy systémov a sietí zahŕňala okrem už uvedeného aj množstvo systémových zása-
hov na pracoviskách školy a v učebniach podľa požiadaviek pracovísk a používateľov. 
ÚVT spolupracuje s CKM na základe zmluvy medzi EU v Bratislave a CKM (mesačné zasielanie počtu 
a databáz vytlačených medzinárodných kariet ITIC a ISIC, zoznamov predaných licenčných známok ITIC 
a ISIC). Zabezpečujeme zasielanie aktuálnych databáz preukazov študentov firme EMCard Žilina, ktorá 
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v rámci zmluvy poskytuje dáta Dopravnému podniku Bratislava (identifikačné karty slúžia na zakúpenie si 
predplatného na mestskú dopravu), Železnice SR (zľavy na cestovnom) a SAD (zľavy na cestovnom). 
V roku 2005 sa inštalovala nová výpočtová technika na pracoviskách EU v počte 275 ks PC a 150 ks tla-
čiarní, ako aj množstvo ďalšieho príslušenstva. Zabezpečovali to vlastní technickí a systémoví pracovníci. 
V rámci činností skupiny technického zabezpečenia (3,5 pracovníka) sa realizovali, okrem už spomínaných 
činností, aj ďalšie, ako je pravidelná profylaktická údržba PC v učebniach, opravy na sieťových rozvodoch 
po celej škole, demontovanie a spätná inštalácia PC v rekonštruovaných priestoroch OF a NHF, prenáša-
nie PC a tlačiarní v súvislosti s rekonštrukciou, zhodnocovanie vyradenej techniky vymontovaním použiteľ-
ných náhradných dielov na servis starších PC, inštalovanie mikrovlnných spojení a anténnych systémov na 
strechách objektov Archív EU a internát Ekonóm. Pracovníci sa zúčastňovali na príprave podkladov 
a v komisiách pre verejné obstarávanie. 
Pre potreby školení, seminárov a konferencií sa upravovali a reinštalovali počítače. Prostredníctvom pra-
covníkov ÚVT sa udržiavala jestvujúca a inštalovala nová didaktická technika v posluchárňach vrátane au-
diovizuálnej techniky v Ústave jazykov. 

HOSPODÁRENIE ÚVT 
Ústav výpočtovej techniky zabezpečoval svoju prevádzku a prevádzku výpočtovej techniky na fakultách 
a pracoviskách EU najmä z dotačných prostriedkov z rozpočtu a z mimorozpočtových prostriedkov. Obsta-
rávanie komodít z oblasti výpočtovej techniky je zverené Ústavu výpočtovej techniky pre všetky bratislav-
ské fakulty a pracoviská a riadilo sa podľa internej smernice o verejnom obstarávaní v podmienkach Eko-
nomickej univerzity v Bratislave. Žiaľ, na základe obmedzení príkazom rektora a internou smernicou, ÚVT 
nedočerpal dotačné prostriedky v roku 2005 v objeme asi 50 % z plánovaného rozpočtu. Znamená to ne-
dostatok zásob materiálu, náhradných dielov, ako aj tabelačného papiera na sklade, keďže ÚVT spravuje 
dva sklady – sklad elektrotechnického materiálu a sklad prevádzkového materiálu pre VT. 
Technické vybavenie sa realizovalo z rozvojových projektov IT zo zostatku z roku 2004 a z nových projek-
tov z roku 2005, kde sú prostriedky účelovo pridelené. 
ÚVT zabezpečoval v roku 2005 aj vyraďovanie majetku EU, najmä výpočtovú techniku (315 ks), tlačiarne 
(98 ks), kopírovacie stroje, televízory a iné predmety HM a DHM. Zabezpečil ekologickú likvidáciu elektro-
nického odpadu vrátane chladničiek. Zároveň spolupracoval pri príprave podkladov na vyraďovanie pros-
tredníctvom svojich pracovníkov, ktorí sú predsedovia vyraďovacích komisií, ako aj s pracovníčkou, ktorá 
pripravovala podklady, sústreďovala a evidovala majetok na vyradenie v priestoroch ÚVT. 

ZÁMERY ROZVOJA ÚVT NA ROK 2006 
V roku 2006 uplynie 40 rokov od založenia špecializovaného pracoviska so zameraním na informačné technoló-
gie a v tejto súvislosti sa uskutoční dvojdňový seminár, ktorý by mohol naznačiť ďalšie smerovanie ÚVT. 

Predpokladané zámery rozvoja na rok 2006 sú tieto: 
• realizácia nových aplikácií na riadenie a správu univerzity a fakúlt, najmä podľa zmien v legislatíve 

a podľa požiadaviek MŠ SR, ako aj vlastných používateľov, 
• v oblasti informačných technológií pôjde o: 

– dokončenie rekonštrukcie počítačovej siete na rýchlosť 10 Gb/s medzi uzlami siete, 
– pripojenie internátu Ekonóm cez optické vedenie a zároveň realizovanie rozvodov počítačovej siete 

do izieb študentov, 
– pripojenie na optické vedenie Archív EU, 
– sprístupnenie bezdrôtovej siete WiFi používateľom notebookov v spoločenských miestnostiach a vo 

vestibuloch školy na zabezpečenie vyššej mobility a dostupnosti počítačovej siete NetEU, 
• vybavenie vybraných posluchární pevnými dataprojektormi s možnosťou pripojenia PC alebo notebooku, 
• vyššie nasadenie e-learningového systému skvalitnením inštalácie systému, prípadne zmenou technic-

kého vybavenia, 
• realizovanie jednej stabilnej videokonferenčnej miestnosti na reprezentačnej úrovni, aby sa mohli usku-

točniť pravidelné videokonferencie na úrovni vedenia univerzity a Ministerstva školstva SR, 
• podať na MŠ SR nové rozvojové projekty tak, aby bola zabezpečená väčšina rozvojových aktivít ÚVT 

z mimorozpočtových prostriedkov EU. 
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ÚSTAV JAZYKOV EU 

RIADENIE A ROZVOJ 

Ústav jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je od roku 1990 celouniverzitným pedagogickým a ve-
deckovýskumným pracoviskom. Riadi ho rektor prostredníctvom prorektora pre zahraničné vzťahy. V rámci 
dvojstupňovej organizačnej štruktúry je na čele ústavu vymenovaný riaditeľ, ktorému sú podriadení vedúci 
katedier. 

Riaditeľka: DOC. PHDR. DANUŠA LIŠKOVÁ, CSC. 

Vedenie: MGR. EVA JANÍČKOVÁ zástupkyňa riaditeľky ÚJ 

 MGR. MÁRIA FARKAŠOVÁ tajomníčka ÚJ 

 PHDR. ELEONÓRA ZSAPKOVÁ, PHD. vedúca Katedry anglického jazyka ÚJ 

 PHDR. MILENA HELMOVÁ vedúca Katedry nemeckého jazyka ÚJ 

 PHDR. ĽUBICA PETRÍKOVÁ vedúca Katedry románskych jazykov ÚJ 

 PHDR. KATARÍNA STRELKOVÁ, CSC. vedúca Katedry slovanských jazykov ÚJ 

PREHĽAD PEDAGOGICKÝCH A NEUČITEĽSKÝCH PRACOVNÍKOV ÚJ EU K 31. 12. 2005 TAB. 3.2 

fyzický/prepočítaný stav docenti odborní asistenti zahraniční lektori MŠ SR spolu 

KAJ 2/1,5 20/20  22/21,5 

KNJ 2/2 20/19 2/2 24/23 

KRoJ 2/1,25 12/11  14/12,25 

KSJ  5/4,5  5/4,5 

pedagogickí pracovníci spolu 6/4,75 57/54,5 2/2 65/61,25 

neučiteľskí zamestnanci    6/6 

spolu fyzický stav/prepočítaný stav 71/67,25 

VZDELÁVACIA ČINNOSŤ 

Hlavným poslaním pracoviska v pedagogickej činnosti je organizovať a poskytovať jazykovú prípravu štu-
dentov Ekonomickej univerzity v Bratislave v troch stupňoch štúdia. Od roku 1990 je zabezpečovaná výučba 
týchto cudzích jazykov: angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, ruština a slovenčina 
pre cudzincov. V akademickom roku 2005/2006 bol na Ústave jazykov zavedený kreditový systém do praxe. 
Na tomto systéme začali členovia ÚJ pracovať už v roku 2002. V roku 2004 riaditeľka ústavu prezentovala na 
celouniverzitnej konferencii už spracovaný materiál. Pri vypracovaní tohto systému sme brali do úvahy 
i postrehy a skúsenosti kolegov zo zahraničných univerzít. Náš kreditový systém spočíva na premisách Eu-
rópskeho rámcového programu pre jazyky a je kompatibilný s ECTS. Podrobnú charakteristiku výučby cu-
dzích jazykov v rámci kreditového systému obsahuje Výročná správa ÚJ EU za rok 2004. Našu koncepciu, 
ako i celý systém akceptovali v praxi len 2 fakulty (OF a NHF). FHI a FPM si tento systém prispôsobili svojim 
potrebám a profilu vlastných študentov. Pre predmety v kreditovom systéme boli vypracované sylaby, učebné 
materiály a pre odborný jazyk jednotlivých fakúlt sa pripravujú skriptá, ktoré spĺňajú kritériá jednotlivých študij-
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ných odborov. V prvom semestri realizácie kreditového systému sme sa stretli s niekoľkými problémami. Naj-
vypuklejším bola skutočnosť nekompatibility softvéru našej študijnej referentky so softvérom jednotlivých fa-
kúlt. Na prihlasovanie sa študentov na 2. cudzí jazyk sme vypracovali samohodnotiace testy, ktoré sa takisto 
nemohli použiť pre nedostatočnú vybavenosť počítačovej techniky na našej univerzite. Kreditový systém bol 
zavedený len v 1. ročníku, a preto je ešte predčasné jeho komplexné hodnotenie, ale zdá sa, že tento systém 
bude prínosom pri skvalitnení našej výučby. 

POČET ŠTUDENTOV ZA KAŽDÝ CUDZÍ JAZYK V ROZLÍŠENÍ LS 2004/2005 A ZS 2005/2006 
LETNÝ SEMESTER 2004/2005 TAB. 3.3 

AJ NJ RJ SJ J ŠJ TJ 

2382 1427 206 24 394 368 165 

49 % 29 % 4 % 0 % 8 % 7 % 3 % 
 
 
 
 

  RJ
4 %

  AJ
49 %

  NJ
29 %

  FJ
8 %

  SJ
0 %

  ŠJ
7 %

  TJ
3 %   AJ

  NJ
  RJ
  SJ
  FJ
  ŠJ
  TJ

 
 
 
 

ZIMNÝ SEMESTER 2005/2006 
AJ NJ RJ SJ FJ ŠJ TJ 

2402 1561 219 21 408 392 152 

47 % 30 % 4 % 0 % 8 % 8 % 3 % 
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ODBORNÝ RAST UČITEĽOV 

Na Ústave jazykov pôsobilo 63 interných vysokoškolských učiteľov bez zahraničných lektorov MŠ SR 
(v prepočítanom stave 59,25) s kvalifikáciou: 

TAB. 3.4 

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  46 (72 %) 
 – v tom zaradení v doktorandskom štúdiu 13 28 % 
 pripravujúci sa na prijímacie skúšky 5 11 % 
 nezaradení 28 61 % 
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa  17 (27 %) 
 – v tom s vedecko-pedagogickým titulom doc. 6  
spolu 63 

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 

Vo vedeckovýskumnej činnosti, na ktorú ústav nemá zvlášť vyčlenených vedeckých pracovníkov, sa pe-
dagógovia orientujú najmä na didaktiku cudzích jazykov v príprave vysokoškolsky vzdelaných ekonómov 
a na aplikovanú lingvistiku. V uplynulom roku mimoriadne vzrástol počet riešených projektov. Oproti roku 
2004 sa počet projektov s hlavnými riešiteľmi z ÚJ zvýšil o 4 a o ďalších 6 projektov (v nasledujúcej tabuľke 
však nie sú zahrnuté), v ktorých hlavným riešiteľom sú pedagógovia z iných pracovísk EU. 

POROVNÁVACIA TABUĽKA PROJEKTOV RIEŠENÝCH V ROKOCH 2002 – 2005 TAB. 3.5 

druh 2002 2003 2004 2005 
Projekty VEGA 1 1 1 – 
Projekty KEGA – – – 2 
Inštitucionálne projekty 3 2 – 2 
MVP iné ** – – 2 – 

Publikačná činnosť v rámci vedy a výskumu sa zameriavala hlavne na tvorbu skrípt a učebných materiálov, 
ktoré súvisia so skvalitnením výučby cudzích jazykov v rámci zavedenia nového kreditového systému, ktorý 
vychádza z Európskeho referenčného rámca a zo študijných programov jednotlivých fakúlt. Preto je produkti-
vita publikačnej činnosti podriadená tomuto faktu a vznikajú publikácie „šité na mieru“ na jednotlivé predmety. 
Ďalším fenoménom, ktorému venujú učitelia ústavu veľkú pozornosť, je v dnešnom globalizačnom trende roz-
voj interkultúrnej kompetentnosti v procese výučby cudzích jazykov, ako i vývoj postavenia jazykovej výučby 
v procese globalizácie. Nemenej významnou zložkou výskumu je i štandardizácia vyučovacích metód menej 
populárnych jazykov, kam patrí i slovenčina. V rámci Európskej únie sú vo zvýšenej miere podporované ma-
lé/menej frekventované jazyky a Ústav jazykov EU prispieva k popularizácii slovenského jazyka realizáciou 
intenzívnych kurzov pre rakúskych študentov, ktoré sú jednou z východiskových báz výskumu pre výskumný 
projekt programu Leonardo da Vinci. Pedagógovia ústavu si uvedomujú rozsiahly dosah vedeckovýskumnej 
činnosti nielen na svoj osobnostný rast, ale aj pre samotnú univerzitu, jej študentov a širokú verejnosť, a to aj 
v medzinárodnom meradle. Získanie finančných prostriedkov z grantov a projektov umožnilo v roku 2005 vy-
cestovať väčšiemu počtu pedagógov na zahraničné konferencie a pracovné cesty. Výraznú podporu aktivitám 
a výskumu na Ústave jazykov sme dosiahli aj zo strany MŠ SR schválením účelovej dotácie na účasť na ďal-
ších zahraničných konferenciách. Prísun týchto prostriedkov výrazne ovplyvnil a rozšíril možnosti aktívnych 
účastí ostatných pedagógov na konferenciách, ktoré sa financovali spájaním prostriedkov z dotácie na vzde-
lávanie, sponzorských darov a zo zisku podnikateľskej činnosti Ústavu jazykov. Koncom roka v spolupráci 
s Ústavom medzinárodných programov sa 20 učiteľov začalo podieľať na realizácii ESF JPD NUTS II Cieľ 2 
a 3, č.13120120125, Internacionalizácia vzdelávania ekonómov a manažérov. 
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PREHĽAD VEDECKOVÝSKUMNÝCH ÚLOH V ROKU 2005 TAB. 3.6 
druh projektu/číslo názov projektu vedúci riešiteľ za ÚJ riešiteľ z ÚJ 

KEGA 3/3078/05 Web based Training pre obchodnú
angličtinu a nemčinu doc. PhDr. Danuša Lišková, CSc.  

KEGA 3/3215/05 

Príspevok k internacionalizácii 
vzdelávania na VŠ ekonomického 
zamerania 
– Obchodné rokovania v NJ a AJ 

doc. PhDr. Eva Ondrčková, CSc.  

IG 106004/05 

Systém testovania vedomostných 
úrovní AJ a NJ všeobecného 
a odborného ekonomického jazyka 
pre I. stupeň štúdia na EU v Bratislave 
v rámci kreditového systému 

Mgr. Katarína Seresová, PhD.  

IG 106005/05 
Zefektívnenie vnímania anglického
ekonomického textu 
pri akademickom počúvaní 

PhDr. Eleonóra Zsapková, PhD.  

Leonardo da Vinci 
PL/04/B/F/LA-174457 

Standardisation of Teaching Methods
of Less Popular European Languages PhDr. Ildikó Némethová  

Leonardo da Vinci 
PT/04/B/F/LA-159070 Language Facilitator PhDr. Tatiana Hrivíková, PhD.  

Leonardo da Vinci 
SK/05/B/P/LA-177427 

Transparency in the Acquired 
Language Competences PhDr. Helena Šajgalíková, PhD.  

VEGA 1/1230/04 
Transformácia zmeny 
interpodnikových vzťahov 
v oblasti nákupu 

OF doc. PhDr. Marta Grossmanová, CSc.

VEGA 1/1251/04 

Integrácia do EÚ a jej dôsledky 
– rozvoj podnikania ako nevyhnutná
súčasť zvýšenia životnej úrovne 
v regiónoch 

FPM doc. PhDr. Zuzana Ondrejová, CSc. 

VEGA 1/0487/03 Slobodné povolanie ako nositeľ 
hospodárskej zmeny FPM PhDr. Mária Bláhová 

IG mladých 
Analýza európskych integračných 
procesov a ich pôsobenie 
vo vybraných politikách ES a EÚ 

FMV Mgr. Ing. Terézia Ondrušová 

6. RP 112 006187 Regional Trajectories 
to the Knowledge Economy OF PhDr. Eva Vehnerová, PhD. 

Erasmus EPS 
163827-IC-2-2001-1-SK Interkultúrna komunikácia ÚMP Mgr. Jana Paľková 

Graf účasti pedagógov na konferenciách, seminároch a pracovných cestách

konferencie a semináre 
na vlastné náklady 

účastníka
10 %

konferencie a semináre
42 %

UNIcert®LUCE
3 %

medzinárodná 
spolupráca

11 %

štipendijné pobyty
9 %

VEGA
1 %

výskumné projekty 
z Európskej únie

16 %

interný grant
1 %

KEGA
7 %

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
Publikačná činnosť v roku 2005 vychádzala zo zamerania vedeckovýskumnej činnosti a bola rozšírená 
o odborné učebné materiály, učebnice a skriptá potrebné na výučbu. Štruktúra publikovaných výstupov za-
hŕňa aktívnu účasť učiteľov ÚJ na konferenciách, publikovanie odborných prác v nekonferenčných zborní-
koch, časopisoch, ako aj ostatné odborné práce. 
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ŠTRUKTÚRA PUBLIKOVANÝCH PRÁC A VÝSTUPOV TAB. 3.7 
a) Knižné publikácie počet/AH 
Vedecké a umelecké monografie – v zahraničných vydavateľstvách – 

 – v domácich vydavateľstvách – 
Odborné knižné publikácie – v zahraničných vydavateľstvách  – 

 – v domácich vydavateľstvách 7 
Kapitoly vo vedeckých a umeleckých monografiách – zahraničných – 

 – domácich – 
Kapitoly v odborných knižných publikáciách – zahraničných – 

 – domácich – 
Vysokoškolské učebnice knižné – v zahraničných vydavateľstvách – 

 – v domácich vydavateľstvách 2 
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach – zahraničných – 

 – domácich – 
Učebné texty (skriptá – prednášky, cvičenia) 12 
Kapitoly v učebných textoch – 
Stredoškolské učebnice 2 
b) Vedecké a umelecké práce publikované v recenzovaných vedeckých časopisoch 
a vedeckých zborníkoch (nekonferenčných)  

Karentované (Current Contents) časopisy zahraničné – 
Karentované (Current Contents) časopisy domáce – 
Nekarentované časopisy zahraničné – 
Nekarentované časopisy domáce – 
Recenzie vo vedeckých časopisoch nekarentovaných – 
Vedecké zborníky nekonferenčné 3 
c) Odborné práce publikované v recenzovaných odborných časopisoch  
 – v zahraničných 2 
 – v domácich – 
Recenzie v odborných časopisoch – 
d) Odborné práce publikované v odborných časopisoch  
 – v zahraničných 1 
 – v domácich 10 
Recenzie v odborných časopisoch 1 
e) Vedecké práce publikované v zborníkoch (z konferencií)  
V medzinárodných – recenzovaných zborníkoch 26 
 – ostatných zborníkoch 6 
V domácich – recenzovaných zborníkoch 11 
 – ostatných zborníkoch – 
f) Prezentácia na vedeckých (umeleckých)  sympóziách,  kongresoch a pod.  
Medzinárodných – vyžiadané prednášky 2 

 – prijaté prednášky  – 
 – postre – 

Domácich – vyžiadané prednášky 5 
 – prijaté prednášky – 
 – postre – 

g) Správy o vedeckovýskumnej činnosti  
IGP EU 2 
IGP mladých – 
VEGA – 
KEGA 2 
MVTS bilaterálne SR-ČR – 
Úlohy riešené podľa HZ – 
Výskumné štúdie – 
h) Ostatné  
Redakčné a zostavovateľské práce 4 
Heslá v domácich encyklopédiách – 
Ostatné odborné práce 7 

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 
V oblasti medzinárodnej spolupráce pokračovali aktivity zo Zmlúv o partnerskej spolupráci Ekonomickej 
univerzity v Bratislave s univerzitami a vysokými školami v Rakúsku, Maďarsku, Ruskej federácii: krátkodo-
bé študijné pobyty učiteľov (Viedeň, Győr, Moskva) a študentov. V rámci cyklu prednášok v CJ a hospitácií 
sa zrealizovali prijatia zahraničných hostí (Linz, Viedeň, Nürtingen/Geislingen, Passau). Študentom na-
ďalej poskytujeme možnosti vykonať skúšky a získať medzinárodné certifikáty Östereichisches Sprachdip-
lom Deutsch, Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD), Deutsch als Fremdsprache (Test DaF). Ús-
tavu jazykov EU bola udelená licencia na certifikáty Obchodnej a priemyselnej komory v Paríži, čo štu-
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dentom rozšíri možnosti certifikácie znalostí francúzskeho jazyka. Inštitút pre akreditáciu jazykovej výučby 
na univerzitách v strednej Európe UNIcert®LUCE akreditoval ďalšie programy jazykovej výučby pre vysoké 
školy. Výsledky činnosti prezentoval na konferenciách a seminároch v Helsinkách, vo Zvolene a v Brne. 
V kategórii medzinárodných projektov, ktoré nemajú výskumný charakter, bol ukončený projekt SOCRA-
TES Lingua 1, č. 2003-3418 Developing a pan-European Network of Language Resource Centres for 
LWUT Languages. V rámci bilaterálnych projektov Aktion ÖSTERREICH-SLOWAKEI sa zrealizoval pro-
jekt č. 49s12 Die Fremdsprachen im neuen Europa, v ktorom rakúski študenti absolvovali kurz sloven-
ského jazyka a slovenskí študenti EU kurz odborného nemeckého jazyka. Pre veľký úspech a opakované 
požiadavky rakúskych študentov bol podaný a schválený projekt č. 52s06 na rok 2006. Prínosom pre 12 
študentov FMV bol grant DAAD č. A-05 27483 Studienreisen nach Passau. 

SPOLUPRÁCA S PRAXOU 
Spolupráca s praxou sa tradične realizovala prácou v rámci členstva: vedecká rada fakulty, komisia IG, 
VEGA a KEGA, školitelia na získanie vysokoškolského vzdelania 3. stupňa, oponenti diplomových 
a dizertačných prác, komisia na výber štipendistov na štúdium v rámci SAIA, štátnicová komisia, metodické 
centrum na výučbu cudzích jazykov, maturitná komisia, porota na udeľovanie vydavateľských cien, redak-
čná rada odborných časopisov, recenzenti pre vydavateľstvá, aktívni členovia domácich a medzinárodných 
profesijných organizácií. Rozširujúcou sa formou spojenia výučby a praxe sú prednášky a prezentácie zá-
stupcov bánk, poisťovní, vydavateľstiev a pod. na vybrané témy vo viacerých krúžkoch (Poisťovňa R+V, 
ALIANZ, Macmillan Education), ktoré viedli zahraniční zástupcovia menovaných inštitúcií. V spolupráci 
s rakúskymi univerzitami a vysokými školami zabezpečujeme ich študentom absolvovanie odbornej praxe 
na Slovensku v bankových a iných hospodárskych inštitúciách. 

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ 
Podnikateľská činnosť je zameraná na organizovanie jazykových kurzov na zvyšovanie jazykovej kompeten-
tnosti frekventantov z praxe (kurzy pre verejnosť – 11) a tých, ktorí sa na ňu pripravujú (prípravné kurzy – 6). 

ZÁMERY ROZVOJA ÚJ NA ROK 2006 
V PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI 
• uviesť do praxe samohodnotiace testy pre 2. cudzí jazyk prostredníctvom internetu 
• vypracovať samohodnotiace testy pre 1. cudzí jazyk 
• dokončiť študijné materiály pre všetky predmety v rámci kreditového systému 
• prehlbovať spoluprácu s odbornými katedrami EU na terminológii ekonomických vied 
• kontinuálne pokračovať v individuálnom štúdiu nových metód a foriem vyučovania cudzích jazykov, ich 

vzájomného porovnávania, hodnotenia a využívania v pedagogickej praxi 
• podporovať podania žiadostí pedagógov o granty na zahraničné študijné pobyty prostredníctvom SAIA 

a iných agentúr 
• zúčastniť sa na tvorbe celouniverzitného študijného programu Interkultúrna komunikácia v hospodár-

skej praxi, ktorý pripravuje ÚMP 

VO VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI A PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI 
• vypracovať analýzu spôsobov hodnotenia a testovania študijných výsledkov 
• pokračovať v aproximácii spôsobov hodnotenia a testovania študijných výsledkov a ich aplikácie vo 

vlastnej pedagogickej práci 
• intenzívne pracovať na podaní nových projektov so začiatkom v roku 2007 
• hľadať a podporovať zámery vydávania odborných knižných publikácií v domácich vydavateľstvách 
• zabezpečiť odborný rast pracovníkov ústavu formou doktorandského štúdia a habilitácií 

Zámery rozvoja Ústavu jazykov EU na rok 2006 úzko súvisia smožnosťami prezentovať získané pedago-
gické skúsenosti, výskumné práce a štúdie na konferenciách, publikovať v zborníkoch a časopisoch, ak na 
tieto aktivity budú vyčlenené finančné prostriedky tak z vedy a výskumu, ako i zo vzdelávania. 
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CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 

RIADENIE A ROZVOJ 
Centrum ďalšieho vzdelávania EU je celouniverzitným, vedeckovýskumným, pedagogickým a znaleckým 
pracoviskom. Jeho poslaním je uskutočňovať ďalšie (celoživotné) vzdelávanie v podnikateľsko-manažér-
skych a ekonomických odboroch pre absolventov vysokých a stredných škôl. 

Pri vedení CĎV EU sa vedúci pracovníci a všetci zamestnanci opierali o riadiace dokumenty: Poslanie cen-
tra, Vízia centra, Stratégia centra do roku 2007, Zásady kultúry práce v centre a Ročný plán na rok 2005. 
Počas roka 2005 sa uskutočnilo 10 porád vedenia, na ktorých bolo prijatých celkovo 64 nových úloh. Ope-
ratívne porady sa konali podľa potreby. 

Riaditeľ: PROF. ING. JÁN PORVAZNÍK, CSC. 

Organizačnú štruktúru CĎV EU počas roka 2005 tvorili 4 útvary: 

1. Útvar riaditeľa 

2. Vzdelávací inštitút – JARMILA JENDEKOVÁ – vedúca 

3. Inštitút ekonomického znalectva a expertíz – PROF. ING. ŠTEFAN MAJTÁN, PHD. – vedúci 

4. Ekonomicko-prevádzkový útvar – ING. JANA ŠKOLKAYOVÁ – vedúca 

Organizačná štruktúra zamestnancov je nasledovná: 14 manažérov, 1 zamestnanec veda a výskum, 1 za-
mestnanec kategórie THP a 6 zamestnancov kategórie R. Celkový stav k 31. 12. 2005 bol 22 zamestnancov. 

Pohyb zamestnancov v roku 2005: 5 zamestnancov bolo prijatých, 6 zamestnancov skončilo pracovný po-
mer a 1 zamestnankyňa nastúpila na materskú dovolenku. 

V roku 2005 sa uskutočnilo 9 vzdelávacích seminárov zamestnancov CĎV EU v súlade s Harmonogramom 
vzdelávacích seminárov zamestnancov CĎV EU na rok 2005. 

AKTIVITY A VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH ÚTVAROV A INŠTITÚTOV CĎV EU 
ÚTVAR RIADITEĽA 

A. VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH NA ÚSEKU ZAHRANIČNÝCH VZDELÁVACÍCH, JAZYKOVÝCH 
A PROJEKTOVÝCH AKTIVÍT ZA ROK 2005 

V roku 2005 CĎV udržiavalo kontakty a  vyvíjalo aktivity v týchto medzinárodných programoch: 

• EWNE – East-West Network Europe – CĎV EU je členom tejto medzinárodnej organizácie od roku 
2004. Ide o spoluprácu krajín Európskej únie s krajinami, ktoré sa uchádzajú o vstup do EÚ s ostatnými 
krajinami v rámci Európy. V dňoch 10. – 12. 03. 2005 sa uskutočnil v Bruseli seminár, na ktorom sa zú-
častnil riaditeľ ústavu prof. Ján Porvazník. Seminár bol orientovaný na spoluprácu pri uchádzaní sa 
o prostriedky z európskych fondov, výsledkom spolupráce by mal byť projekt zameraný na e-learningo-
vé vzdelávanie v oblasti projektového manažmentu. 

• EULLearN – European University Lifelong Learning Network – táto medzinárodná sieť má za úlohu 
podporovať výmenu skúseností, šíriť dobré praktiky, deliť sa o problémy, myšlienky a nápady v oblasti 
celoživotného vzdelávania. 

1. V období 01. – 03. 09. 2005 sa Ema Kurajdová zúčastnila na medzinárodnej konferencii The National 
Lifelong Learning Networks: the First Step to Bologna Process Realization, kde vystúpila s príspevkom 
Use of EU Sources at the Centre for Advanced Studies UE in Bratislava. Konferencia sa konala 
v Jizerských horách v Českej republike. Prijali sa tieto závery konferencie: 

• pre SR: ešte v akademickom roku 2005/06 vytvoriť slovenskú sieť univerzít zaoberajúcich sa ďalším 
vzdelávaním; 
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• zaradiť do programu ďalších konferencií aj príspevky o využití fondov ESF, ako aj o vzniku nových 
projektov, ktoré sú podporované z tohto fondu, aby sa mohli vyhodnotiť na medzinárodnom fóre. 

2. V roku 2005 sa takisto pracovalo na štúdii v anglickom jazyku, ktorá sa týkala histórie a súčasného sta-
vu organizácie MBA štúdia v Centre ďalšieho vzdelávania EU, ako aj na Slovensku. Štúdia bude publi-
kovaná v ManagersHandbook roku 2006; 

• projekt Európskeho sociálneho fondu. V roku 2005 bol Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodi-
ny SR schválený projekt Manažérske kompetencie v podmienkach Európskej únie, ITMS 
13120110062 s rozpočtom 1 425 750,- Sk. Roku 2005 sa realizovali 2 kurzy (večerný a víkendový) 
so 60 účastníkmi. Preinvestovala sa suma 556 500,-Sk. 

3. V období 28. – 30. 04. 2005 sa Paula Jójárt zúčastnila na medzinárodnej konferencii University Educa-
tion as a Field of Research in the Extended European Union, ktorá sa konala v Kremse a kde prezento-
vala výsledky projektu ALPINE a ich využívanie v CĎV EU. 

V rámci štúdia MBA prebiehal 8. ročník tohto špecializovaného slovensko-nemeckého štúdia. Štúdium   
ukončilo v júni 2005 12 študentov s osvedčením euromanažér. V septembri 2005 bolo akceptovaných 14 
prihlášok na štúdium, pričom na 9. beh štúdia MBA nastúpilo 8 študentov. 

V roku 2005 sa zúčastnilo na jazykových kurzoch realizovaných Centrom ďalšieho vzdelávania celkovo 157 
ľudí. Z toho: Business English – 37 frekventantov (3 kurzy), Easy English – 108 frekventantov (9 kurzov), 
individuálna výučba nemeckého jazyka pre Zberné suroviny – 5 frekventantov (3 kurzy), výučba Busi-
ness English pre Slovak Telecom – 7 frekventantov. 

V rámci DOD 2005 sa organizoval seminár Manažment 2005 s 18 účastníkmi. 

V roku 2005 sa takisto začalo pracovať na príprave projektu Tempus, ktorý má byť podaný roku 2006. V tomto 
roku sme oslovili potenciálnych partnerov, urobili výber partnerských univerzít, definovali priority a takisto sme 
získali potrebnú dokumentáciu od zahraničných partnerov, ktorá je nevyhnutná na zadanie projektu. 

B. VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH NA ÚSEKU VEDA – VÝSKUM ZA ROK 2005 

DOMÁCE PROJEKTY V ROKU 2005 

2 úlohy KEGA v celkovej dotácii 138 000,- Sk a 3 projekty ESF (3 015 tis. Sk), a to: 

• Nová ekonómia – e-learning 

• Tvorba 3-ročného študijného programu pre druhý stupeň vysokoškolského štúdia študijný od-
bor 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku určeného najmä absolventom vysokých škôl nee-
konomického smeru. 

• Progresívne formy dištančného vzdelávania v oblasti ekonómie pre neekonómov s využívaním        
e-learningu – vzdelávací projekt podporovaný ESF. V rámci tohto projektu prostredníctvom e-learningových 
kurzov Centrum rozšírilo o ponuku vzdelávacích programov pre 60 frekventantov, ktorí si ako osoby pôso-
biace, resp. vstupujúce na trh práce potrebujú zvýšiť kvalifikáciu v ekonomickej oblasti. V roku 2005 sa zača-
la prípravná fáza. V tejto fáze sa uskutočnilo školenie pre autorov – tvorcov e-learningových modulov, prí-
prava, spracovanie a zverejnenie e-learningových modulov na webovej stránke vytvorenej na e-learning. 
Začala sa aj realizačná fáza – príprava prihlášok, propagácia programu, nábor frekventantov, školenie kon-
zultantov prvých šiestich modulov a samotné e-learningové štúdium zimného semestra. 

C. VYHODNOTENIE PRÁCE NA ÚSEKU STYKU S VEREJNOSŤOU ZA ROK 2005 

Propagácia na internete: aktualizácia www stránky CĎV EU, aktualizácia aktivít na www.education.sk, po-
sielanie informácií o vzdelávacích aktivitách cez e-maily. Na základe úspešnosti získavania frekventantov 
prostredníctvom internetu, príprava návrhu na rok 2006, rozšírenie zmluvy o spolupráci s firmou TECHPROM, 
s. r. o., ktorá zabezpečuje propagáciu na www.education.sk o ďalšie služby. Bezplatná registrácia a spoluprá-
ca na webovej stránke Profesor.sk. Poskytovanie informácií o vzdelávacích aktivitách cez e-maily. 
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Externá propagácia: spolupráca s redaktormi – dohodnuté zľavy na inzercii a bezplatne uverejnené od-
borné články o projektoch realizovaných v CĎV EU a o DOD 2005. Nadviazanie kontaktov a spolupráca 
s firmami Dell, TNS AISA Slovakia s. r. o., Pivovar Šariš, s. r. o. 

Rozšírenie spolupráce s Centrom komunikácie a vzťahov s verejnosťou na EU. 

Interná propagácia: aktualizácia násteniek a exteriérovej informačnej tabule, Kronika CĎV EU a fotogra-
fická dokumentácia udalostí v CĎV EU, zabezpečenie propagačného materiálu a výroba nového, propagá-
cia relaxačných priestorov v Centre. Aktuálna výzdoba pri významných sviatkoch SR. 

Realizácia vzdelávacieho seminára pre pracovníkov CĎV EU: 
Marketingová štúdia CĎV EU. 

Propagácia MBA: 

• Médiá – RÁDIO TWIST, FUN RÁDIO, RÁDIO EXPRES 

• Tlač – denník PRAVDA a HOSPODÁRSKE NOVINY, odborný časopis EUROBIZNIS, PROFIT 

• Internet – Zoznam, s. r. o., SME-online, Profesie, s. r. o., poslané e-maily na vybrané adresy 

• Osobná propagácia: osobné stretnutia vo vybraných a oslovených firmách 

V septembri 2005 sa konali prijímacie pohovory 9. behu MBA na akademický rok 2005/2006. Na pohovo-
roch sa zúčastnilo 10 uchádzačov, z ktorých výberová komisia prijala na štúdium 9. 
Nadviazanie spolupráce s firmou Dell, ktorá využila aj prenájom priestorov CĎV EU. 

Propagácia projektov spolufinancovaných Európskym sociálnym fondom: 

• Manažérske kompetencie v podmienkach Európskej únie 

• Právo a ekonómia v podmienkach Európskej únie 

• Jednoročné e-learningové štúdium Ekonomika, marketing a manažment 

V rámci platenej propagácie projektov  sa využilo propagovanie Centra a jeho ostatných aktivít. 

Propagácia a realizácia Dní otvorených dverí DOD 2005: 
V rámci týchto dní oslávilo Centrum ďalšieho vzdelávania EU svoje 15. výročie vzniku a pripomenulo si 65. 
výročie vzniku Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

Zabezpečenie mediálnych partnerov DOD 2005, MF Slovensko, DATAMAX a PROFIT, Pivovar Šariš, s. r. o., 
sponzorsky podporil slávnostný večer. Propagácia DOD 2006 na internete a v médiách. 

Aktivity zorganizované v rámci DOD 2005: 

• pri príležitosti 15. výročia Centra ďalšieho vzdelávania EU a 65. výročia vzniku Ekonomickej univerzity 
v Bratislave sa konalo slávnostné stretnutie pracovníkov CĎV EU s manažmentom, lektormi a absol-
ventmi EU a zástupcami vybraných firiem. Na slávnostnom večere sa zúčastnilo celkovo 100 osôb, zá-
stupcovia Ministerstva školstva SR, exekutíva a zamestnanci EU, zástupcovia spolupracujúcich firiem 
a ďalšie významné osobnosti, 

• výstava fotografií pri príležitosti 15. výročia Centra ďalšieho vzdelávania EU, 

• konala sa tlačová konferencia na tému Kontinuálne vzdelávanie na európskych a slovenských univerzi-
tách (zúčastnili sa jej zástupcovia médií, EU, CĎV EU a MŠ SR), 

• vystúpenie rektora EU a riaditeľa CĎV EU v televízii JOJ pri výročí vzniku CĎV EU a EU, 

• vystúpenia riaditeľa CĎV EU vo FUN RÁDIU, 

• v tlači vyšli oznamy v denníkoch PRAVDA a v HN. Bezplatný článok a plošný inzerát o DOD v časopise 
EUROBIZNIS. 

Príprava a realizácia PONUKY vzdelávania na rok 2006 a zabezpečenie jej vydania prostredníctvom spon-
zora TNS AISA Slovakia s. r. o. 

Organizácia 2 výročných hodnotiacich seminárov pracovníkov CĎV EU a pozvaných hostí s občerstvením. 

Spolupráca s KE EU a zabezpečenie vystúpenia hosťa Gabriela Eichlera z firmy BENSON OAK. 



CELOUNIVERZITNÉ PRACOVISKÁ EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

 114 

VZDELÁVACÍ INŠTITÚT 

A. ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIÁ A KURZY 

Ekonómia pre každého 
dvojsemestrálne večerné štúdium – v júni záverečné kolokvium pre 21 absolventov 
 – v októbri začiatok výučby pre 22 záujemcov 
korešpondenčné štúdium – prihlásených 14 nových účastníkov 

Prípravné kurzy na vykonanie prijímacej skúšky na EU 
v piatich ponúkaných formách absolvovalo 677 študentov 

Školenia na Informačné systémy Štátnej pokladnice 
v termíne január – september absolvovalo 595 zamestnancov verejnej a štátnej správy 

Univerzita tretieho veku – odbor ekonomika 
v máji záverečné skúšky – 12 absolventov 
v septembri otvorený nový ročník – 21 účastníkov 

Angličtina pre seniorov 
dva kurzy pre začiatočníkov – 20 absolventov 
jeden kurz pre pokročilých – 9 účastníkov 

B. SEMINÁRE 

• Právo finančného trhu – 10 účastníkov 

• Cenné papiere v právnej reflexii Slovenského právneho poriadku –15 účastníkov 

• Zdroje financovania nových podnikov v technologicky náročných odvetviach – 14 účastníkov 

V Dňoch otvorených dverí (30. 05. – 03. 06. 2005) – tri aktivity: 

• konferencia Kontinuálne vzdelávanie na slovenských univerzitách vo svetle európskych trendov 
– 26 účastníkov, 

• odborný seminár Nové paradigmy v rozvoji svetovej ekonomiky – výzva pre budúcnosť – 20 
účastníkov, 

• videokonferencia Úloha študentov v procese skvalitňovania úrovne univerzitného vzdelávania – 
vystúpilo 9 študentov z rôznych VŠ, do prenosu sa zapojilo 11 vysokých škôl. 

C. PRÁVO A EKONÓMIA V PODMIENKACH EÚ – VZDELÁVACÍ PROJEKT PODPOROVANÝ ESF 

Dňa 07. 09. 2005 podpisom zmluvy s Ministerstvom školstva SR sme začali realizovať projekt Právo 
a ekonómia v podmienkach Európskej únie, ktorý spolufinancuje Európska únia. V roku 2005 sa 
konala prípravná fáza projektu zameraná predovšetkým na propagáciu štúdia, prípravu učebných 
materiálov a technického vybavenia projektu. 

D. FIREMNÉ VZDELÁVANIE 

• Počítačová gramotnosť a získanie európskeho počítačového certifikátu – pre 80 manažérov Cargo, s. r. o. 

Tržby plánované:  4 700 000,00 Sk 
Tržby dosiahnuté: 5 348 718,00 Sk 
Dosiahnuté tržby sú splnené na 113 %. 



VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 

 115

INŠTITÚT EKONOMICKÉHO ZNALECTVA A EXPERTÍZ 
A. ZNALECKÁ ČINNOSŤ 
• počas roka 2005 bolo vypracovaných 10 znaleckých posudkov, 

• zástupcovia IEZaE posilňovali pozíciu IEZaE medzi znaleckými organizáciami najmä aktivitami cez 
Slovenskú asociáciu ekonomických znalcov a znaleckých organizácií, 

• v rámci DOD 2005 bol zorganizovaný odborný seminár – Znalectvo v ekonomických odboroch 
v spolupráci so Slovenskou asociáciou ekonomických znalcov, na ktorom sa zúčastnilo 35 účastníkov. 

B. VZDELÁVACIA ČINNOSŤ 

• štúdium Ohodnocovanie majetku podnikov sa začalo 20. 09. 2005 s počtom 33 frekventantov 

• zrealizovali sa 3 vzdelávacie aktivity: 

Ako informácie rýchlo vyhľadať a efektívne využiť v praxi  – 10 účastníkov 

Pracovnoprávne vzťahy a odmeňovanie – 8 účastníkov 
Ohodnocovanie cenných papierov – 11 účastníkov 
Odborné minimum pre znalcov – 22 účastníkov 

C. ANALÝZY 

• PROJEKT WELLNESS – čiastočná spolupráca na projekte – Štúdia využiteľnosti termálnych pra-
meňov v povodí Dunaja pre aktívny cestovný ruch wellness, 

• spolupráca so spoločnosťou TESCO Bratislava v oblasti poradenstva pracovnoprávnych vzťahov a od-
meňovania. 

ÚLOHY REALIZOVANÉ MIMO PLÁNU 

príprava študijného programu – Odborné minimum pre tlmočníkov a prekladateľov 
Tržby plánované:   1 700 000,00 Sk 
Tržby dosiahnuté:  1 775 618,00 Sk 
Dosiahnuté tržby sú splnené na 104 %. 

EKONOMICKO-PREVÁDZKOVÝ ÚTVAR 

Ekonomicko-prevádzkový útvar vytváral v roku 2005 podmienky na rozvinutie všetkých aktivít Centra. Za-
bezpečoval funkčnosť didaktickej, komunikačnej a výpočtovej techniky v učebniach, prevádzkoval bufet na 
Palisádach, zabezpečoval ubytovanie v apartmáne na Palisádach, bezporuchový chod relaxačného stre-
diska a tenisového kurtu. Dohliadal na poriadok a čistotu na chodbách, v učebniach, kanceláriách, relaxač-
nom stredisku, apartmáne a na udržiavanie čistoty a zelene na dvore. Zabezpečoval nepretržitú ochranu 
celej budovy a udržiaval prevádzku a funkčnosť motorových vozidiel Centra. 
Ekonomicko-prevádzkový útvar zabezpečil na zlepšenie kvality práce Centra a výučby nové vybavenie   
učební nábytkom a technikou. Toto vybavenie bolo zakúpené v rámci realizácie projektov financovaných 
z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Ide o toto technické vybavenie a zariadenie: 
– 10 ks počítačov 
– 1 ks notebooku 
– 8 ks tlačiarní  
– 2 ks spätného projektora pre potreby výučby 
– zariadenie učebne: 15 ks stolov, 30 ks stoličiek, stolička a stôl pre lektora a stolík pod spätný projektor 
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V roku 2005 sa nakúpilo vybavenie a modernizovalo Centrum v hodnote 93 294,- Sk: 

– výmena kotla v relaxe 29 128,- 

– zakúpenie servera 39 018,- 

– farebná tlačiareň 7 661,- 

– digitálny fotoaparát s kartou 8 982,- 

– vysávač 2 ks 3 173,- 

– záves na vchodové dvere 3 202,- 

– USB kľúč 2 130,- 

Tržby plánované:   500 000,00 Sk 

Tržby dosiahnuté:  689 882,00 Sk 
Dosiahnuté tržby sú splnené na 138 %. 

EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE AKTIVÍT CĎV EU ZA ROK 2005 

Centrum ďalšieho vzdelávania EU plánovalo dosiahnuť v roku 2005 výnosy v celkovej výške 9 000 000,- Sk. 
Skutočné výnosy v roku 2005 boli 10 671 408,- Sk. Dosiahnuté výnosy boli prekročené oproti predpoklada-
ným o 18 %. 
V roku 2005 sa uskutočnilo 39 vzdelávacích aktivít, na ktorých sa zúčastnilo 1 747 frekventantov. 
Náklady boli v roku 2005 plánované vo výške 8 540 000,- Sk, skutočné náklady v roku 2005 dosiahli 7 962 260,- Sk. 
To znamená čerpanie nákladov na 93 % oproti plánu. 
Najväčší podiel na nákladoch majú mzdové náklady 3 872 000,- Sk, honoráre lektorom za prednáškovú 
činnosť 2 501 000,- Sk a náklady za energie 550 000,- Sk. 

ZÁMERY ROZVOJA CĎV NA ROK 2006 

1. Organizovať vzdelávacie podujatia, ktoré sú súčasťou ponuky Centra na rok 2006. 

2. Realizovať všetky tri projekty z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu: 

a) Progresívne formy dištančného vzdelávania v oblasti ekonómie pre neekonómov s využitím e-learningu, 

b) Manažérske kompetencie v podmienkach Európskej únie, 

c) Právo a ekonómia v podmienkach Európskej únie a dokončiť projekty 1 a 2 v roku 2006. 

3. Vypracovať projekt Spoločenská zodpovednosť firiem do grantovej agentúry KEGA a po jeho prípad-
nom schválení realizovať aktivity z neho vyplývajúce na rok 2006. 

4. V spolupráci s ústavom Medzinárodných projektov a Katedrou manažmentu Fakulty podnikového ma-
nažmentu EU sa uchádzať o 3-ročný projekt TEMPUS, projekt pre krajiny TACIS (Ruská federácia) 
s partnermi ESCP EAP Berlín, Wirtschafthochschule Wien a UTB Zlín. 

5. Využívať príležitosti na trhu vzdelávania v Slovenskej republike aj v zahraničí. 

6. Dosiahnuť, prípadne prekročiť plánované tržby za ponúkané a príležitostné aktivity, ktoré vyplývajú 
z poslania Centra. 

7. Stabilizovať pracovný kolektív Centra a motivovať ho na dosahovanie predpokladaných výsledkov. 

8. Naplánovať a zrealizovať najmenej 8 vzdelávacích seminárov pre pracovníkov Centra. 
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SLOVENSKÁ EKONOMICKÁ KNIŽNICA EU 
Slovenská ekonomická knižnica EU je informačná, vedecká, výchovno-vzdelávacia a kultúrna inštitúcia, 
ktorá plní funkciu celouniverzitnej akademickej knižnice a špecializovanej verejnej vedeckej knižnice 
s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku. 
 
Riaditeľka: PHDR. RENÁTA MÁRTONOVÁ 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

ÚSEK RIADITEĽA VEDÚCE ODDELENÍ 

ODDELENIE ROZVOJA A METODIKY KNIŽNIČNÉHO SYSTÉMU (ORM) ING. DANIELA RADOCHOVÁ 

ODDELENIE NADOBÚDANIA A SPRACOVANIA KNIŽNIČNÝCH FONDOV (ONS) MGR. GABRIELA NOVÁKOVÁ 

ODDELENIE SLUŽIEB, SPRÁVY A OCHRANY KNIŽNIČNÝCH FONDOV (OSS) BOŽENA ČERNÁ 

ODDELENIE BIBLIOGRAFICKO-INFORMAČNÉ (BIO) MGR. IVETA PLECENÍKOVÁ 
MULTIFUNKČNÉ ŠTUDIJNO-INFORMAČNÉ CENTRUM SEK – INFOCEN MGR. MARTA GÁFRIKOVÁ 
 
SEK má dvojstupňové riadenie. Organizačnú štruktúru tvorí 5 oddelení a riaditeľstvo. K 31. 12. 2005 bolo 
v SEK 43 pracovníkov (prepočítaný stav 42), z čoho 2 zamestnanci sú zaradení v kategórii R. 
Bol vypracovaný a schválený Štatút Slovenskej ekonomickej knižnice. 

KNIŽNIČNÝ A INFORMAČNÝ FOND 

Budovanie knižničného a informačného fondu sa realizovalo v zmysle zásad Akvizičnej politiky SEK, ktorá 
je determinovaná informačným zabezpečením výchovno-vzdelávacej, vedeckovýskumnej a študijnej čin-
nosti Ekonomickej univerzity, ako aj obsahovou profiláciou knižnice. Proces sledovania relevantného nado-
búdania dokumentov (nákup, dary, granty, sponzoring ...), ako aj ich prideľovania a hospodárenia je obsa-
hom činnosti Akvizičnej komisie. 

Proces centrálneho nadobúdania a odborného knihovníckeho spracúvania klasických a elektronických do-
kumentov z oblasti ekonómie a prierezových vedných disciplín sa uskutočnil v zmysle zákona č. 523/2003 
Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. SEK nadobúdala periodické a neperio-
dické dokumenty pre všetky fakulty a pracoviská celej univerzity. Centrálny nákup dokumentov sa vykonal 
v spolupráci s kompetentnými pracovníkmi za jednotlivé pracoviská univerzity. 

Finančná suma na nákup všetkých informačných zdrojov predstavovala (včítane SEK a pobočky 
v Košiciach) výšku 2 396 324,- Sk. 

Z hľadiska zabezpečovania obsahovej profilácie knižničného fondu výrazný prínos znamenal prírastok 
z Medzinárodného menového fondu z USA, ktorý predstavoval 1101 titulov/1112 exempl. a 4 tituly periodík, 
z OECD z Paríža v počte 254 titulov/292 exempl. a 18 titulov periodík, zo Štatistického úradu SR 307 titulov 
knižných štatistických materiálov a 4 tituly periodík. Z Vydavateľstva EKONÓM SEK bezplatne dostala štu-
dijnú literatúru v počte 107 titulov/1619 exemplárov. 

V rámci medzinárodnej výmeny dokumentov (MVD) knižnica získala štatistické dokumenty, univerzitné 
a vysokoškolské časopisy, ktoré sú prístupné v študovniach. Cez MVD sa posiela vedecký časopis Ekono-
mické rozhľady a niektoré tituly odborných časopisov vydávaných fakultami 46 partnerským zahraničným 
inštitúciám (univerzity, vysoké školy, vedecké knižnice). 
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SEK v roku 2005 začala systematicky zhromažďovať, spracúvať a uchovávať zborníky z jednotlivých odbor-
ných akcií vydaných v rámci EU, ako aj z aktivít, kde univerzita, resp. jej pracoviská boli spoluorganizátormi. 

Odborne boli spracované a zaradené do Katalógu dokumentov SEK diplomové práce, dizertačné práce, 
habilitačné práce, autoreferáty a inauguračné prednášky obhájené na FHI EU. 

Akvizičný prírastok dochádzajúcich domácich a zahraničných periodík predstavoval 303 titulov/508 exem-
plárov. Doterajší súbor printových titulov periodík sa rozšíril aj o e-periodiká. 

Pokračovalo sa na projekte Journal Donation Project z New School University v USA, kde za výhodných fi-
nančných podmienok bolo zakúpených 24 titulov profilových periodík, čo predstavuje úsporu asi 500 000,- Sk. 

Pokračovali sme v spolupráci na budovaní Súborného katalógu knižníc SR – periodiká, ktorého gestorom je 
Univerzitná knižnica v Bratislave. 

Všetky nadobudnuté dokumenty sa analyticko-synteticky spracúvajú na báze prijatých medzinárodných štan-
dardov a odporúčaní a platných noriem. Spracované dokumenty sú vystavované v Katalógu dokumentov 
SEK, ktorý tvorí základ súborného katalógu dokumentov Ekonomickej univerzity. Katalóg je používateľom prí-
stupný cez IPAC (Internet Public Access Catalogue) v celom informačnom prostredí EU a na internete. 

Celkový akvizičný prírastok SEK (včítane pobočky v Košiciach) predstavoval 5 207 titulov v 8 591 
exemplároch. Stav knižničného fondu predstavoval 350 723 knižných jednotiek. 

KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŽBY 

Základné knižnično-informačné služby boli poskytované všetkým kategóriám používateľov EU a širokej 
odbornej verejnosti. V rámci služieb boli poskytované výpožičné služby, medziknižničná a medzinárodná 
medziknižničná výpožičná služba. 

Služby používateľom boli poskytované v požičovni a v 8 špecializovaných študovniach s kapacitou 229 štu-
dijných miest. 

V pobočke SEK v Košiciach sa vykonala revízia knižničného fondu, prehodnotila sa úroveň poskytovania 
služieb a možnosti sprístupňovania klasických a elektronických dokumentov používateľom. 

Základné kvantifikačné údaje: 18 115 registrovaných používateľov, 264 589 výpožičiek (prezenčné, ab-
senčné), 130 162 návštevníkov SEK. 

Nadstavbové (špeciálne) služby, ktoré predstavujú bibliograficko-informačné služby, boli koncepčne a or-
ganizačne orientované na poskytovanie odborných poradenských, rešeršných, konzultačných a referenčných 
služieb. V rámci služieb sa sprístupňovali domáce a zahraničné elektronické informačné zdroje. Pre bibliogra-
fickú bázu dát ČLÁNKY bolo odborne spracovaných asi 87 titulov odborných ekonomických časopisov slo-
venskej a českej proveniencie. Systematicky sa začali analyticko-synteticky spracúvať zborníky vydané na 
EU, ako aj mimo nej. Pre bázu dát ČLÁNKY bolo spracovaných 4156 bibliografických záznamov. 

V zmysle zvyšovania úrovne poskytovaných knižnično-informačných služieb a ich efektívnosti sa vypraco-
vali koncepčné materiály pre transformáciu študovní SEK na multifunkčné pracoviská s dôrazom na reali-
záciu nových foriem informačných služieb s podporou nových IKT. 

Koncepčne a organizačne sme pripravili tematickú výstavu pri 65. výročí vzniku EU. 

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 

Vedeckovýskumná činnosť bola orientovaná na: 

1. vypracúvanie koncepčných úloh a aplikačných riešení vyplývajúcich z jednotlivých projektov, 

2. kooperatívne riešenie inštitucionálnych grantov EU. 

SEK spolupracovala s OF EU na riešení interného grantu EU Racionalizácia evidencie vedeckovýskumnej 
činnosti a spracovania publikačnej činnosti fakulty v spolupráci so Slovenskou ekonomickou knižnicou. 
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PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ 

• Inovácia technickej, technologickej a informačnej infraštruktúry SEK – projekt bol vypracovaný v rámci 
rozvojových projektov MŠ SR. Projekt bol prijatý. 

• Transformácia študovní SEK na multifunkčné pracoviská. (Realizácia nových foriem informačných slu-
žieb s podporou nových informačných a komunikačných technológií) – projekt bol vypracovaný v rámci 
rozvojových projektov MŠ SR. Projekt bol prijatý. 

• Budovanie digitálnych akademických knižníc – centrálny rozvojový projekt MŠ SR. SEK sa zapojila do 
2. etapy projektu. 

• Zabezpečenie prístupu do elektronickej kolekcie databáz PROQUEST 5000 International – centrálny 
rozvojový projekt MŠ SR. 

• Journal Donation Project (JDP) – medzinárodný projekt na zakúpenie zahraničných periodík. 

• eIFL Direct (konzorcium na spoluprácu v oblasti využívania e-zdrojov) – medzinárodný integrovaný projekt. 

METODICKÁ ČINNOSŤ 

• Medzinárodná spolupráca: EBSLG (European Business Schools Librarians´ Group) – aktívna činnosť 
v oblasti vypracúvania koncepčných podkladov na združenie, návrhov, stanovísk, prieskumových správ, 
informačných správ o EU, SEK a pod. 

• Aktívna spolupráca s Medzinárodným menovým fondom pri budovaní a sprístupňovaní fondov depozit-
nej knižnice v informačnom prostredí SEK. 

• V spolupráci s kanceláriou Svetovej banky na Slovensku aktívna spolupráca na koncepčnom, organi-
začnom a realizačnom zabezpečení zriadenia a činnosti Verejného informačného centra – PIC a depo-
zitnej knižnice v podmienkach EU. 

• Aplikácia Programu informačnej výchovy a vzdelávania pracovníkov SEK a používateľov EU: koncepč-
né materiály, odborné školenia, semináre, konzultácie, propagácia a prezentácie v rámci SEK, EU 
a iných informačných inštitúcií. 

Bola vytvorená odborná komisia pre informačnú výchovu a vzdelávanie. 

V rámci Programu informačnej výchovy a vzdelávania sa uskutočnili tieto aktivity: 

– pre používateľov EU a SEK: vstupné metodicko-prezentačné inštruktáže pre študentov 1. ročníkov na 
jednotlivých fakultách EU, bola vypracovaná online verzia vzdelávania používateľov SEK, prezentácie EIZ 
pre knižničných pracovníkov SEK a fakúlt, konzultácie pri využívaní IPACu ako nástroja na sprístupňova-
nie informácií o dokumentoch SEK a na výpožičný proces knižnice, prezentácie, propagácia atď.; 

– pre pracovníkov SEK: celoknižničné vzdelávacie aktivity v oblasti implementácie a prevádzky         
AKIS ARL, vytváranie obsahovej náplne webovej stránky Elektronické informačné zdroje a služby 
(www.euba.sk/SEK), informačné dni, prezentácie, účasť na aktivitách organizovaných mimo SEK atď. 

AKIS – AUTOMATIZOVANÝ KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝ SYSTÉM 

Dokončovanie implementácie pracovných procesov akvizície, bibliografického spracovania dokumentov, 
sprístupňovania a uchovávania dokumentov. Aplikácia nových funkcií a operácií elektronického knižničné-
ho systému Advanced Rapid Library – (@ARL, ARL). 
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Pokračovalo sa v budovaní hlavných báz dát a autoritatívnych súborov dát. Úlohy AKIS boli orientované na 
riešenie týchto činností: zabezpečenie online prevádzky ARL, analýza a návrhy riešení a implementácia 
nových procesov a funkcií, aktualizácia systému – update clienta, servera ARL, testovanie nových proce-
sov, funkcií, operácií, analýza a opravy chýb v záznamoch v jednotlivých tabuľkách systému. 

Implementovalo sa 16 nových procesov a funkcií, z ktorých najdôležitejšími sú: EPCA (evidencia publikač-
nej činnosti), nový search engine, nová verzia IPAC-u, upomienkový proces, vyraďovanie dokumentov 
z katalógu, revízia dokumentov, proces sledovania pohybu dokumentov, prezenčné výpožičky, registrácia 
návštevnosti a pod. 

Na zabezpečení efektívnej implementácie ARL v informačnom prostredí SEK pracovala odborná komisia. 

Bázy dát elektronického katalógu SEK obsahovali: KNIHY: 80 324 záznamov o tituloch/242 723 zá-
znamov o exemplároch, PERIODIKÁ: 57 189 záznamov, EIZ: 148 záznamov, ČLÁNKY: 56 932 zá-
znamov, EPCA: 8 388 záznamov. 

V rámci EPC – evidencia publikačnej činnosti bola vypracovaná 1. verzia celouniverzitného projektu, reali-
zovala sa 1. etapa implementácie registrácie publikačnej činnosti pracovníkov EU v systéme ARL, vypraco-
vala sa analýza registrácie publikačnej činnosti na fakultách FMV, OF, FHI, FPM, NHF (Katedra financií). 
Na PHF v Košiciach sa prijalo variantné riešenie registrácie (pobočka nemá implementovaný systém ARL). 

SEK spravovala lokálnu počítačovú sieť a v spolupráci s ÚVT zabezpečovala funkčnosť prístupu SEK na 
internet a AKIS SEK. 

PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ 

Publikovanie v celoštátnych odborných knihovníckych časopisoch, v zborníkoch, IBC a v informačnom 
spravodajcovi EU Ekonóm. 

ÚČASŤ A ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ORGÁNOCH 

SEK je členom: Slovenskej asociácie knižníc (SAK), Pro Scientia – združenie informačných špecialistov na 
podporu vedy, Národnej komisie pre služby – SNK, Koordinačnej rady pre Súborný katalóg knižníc SR – 
periodiká, Metodickej rady OKS SNK, EBSLG – European Business Schools Librarians´ Group. 

ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÉ ZDROJE SEK 

Z hľadiska obsahovej profilácie EU a SEK sa na základe prieskumu informačných potrieb používateľov zís-
kavali, testovali a sprístupňovali elektronické informačné zdroje (EIZ). Priebežne sa sledovali a štatisticky 
vyhodnocovali vstupy do jednotlivých databáz prístupných v sieti EU. V sieti SEK a EU bolo sprístupnených 
5 nových báz dát. Voľný skúšobný prístup bol zabezpečený do 4 zahraničných báz dát. 

Pokračovalo sa v budovaní Katalógu dokumentov SEK – dokumentografická báza dát obsahujúca informá-
cie o knižničnom fonde, ktorá obsahuje čiastkové bázy dát: KNIHY, PERIODIKÁ, ČLÁNKY, EPCA, EIZ). 
Katalóg je používateľom prístupný cez IPAC. Pokračovalo sa v budovaní súborov autorít (záznamy men-
ných autorít, korporácií, predmetových hesiel a systematického triedenia). 

Aktualizovala sa koncepcia obsahovej štruktúry webovej stránky SEK Elektronické informačné zdroje 
a služby. 

Z hľadiska systematického sledovania dostupných EIZ bola vytvorená odborná komisia. 
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PREHĽAD BÁZ DÁT SPRÍTUPŇOVANÝCH V SIETI EU V ROKU 2005 TAB. 3.8 

názov typ aktualizácia retrospektíva 

Business and Company RC bibliografická, plnotextová priebežná 2005 

Current Contents Connect bibliografická priebežná 1998 – 2005 

EBSCO bibliografická, plnotextová priebežná 2005 

ELIS KSP faktografická, plnotextová ročná 1995 – 2004 

Essential Science Indicators faktografická, bibliografická mesačná 1995 – 2005 

EZB elektronické časopisy priebežná 2005 

Helecon SCIMA bibliografická priebežná 1978 – 2005 

Justis CELEX plnotextová priebežná 2005 

ProQuest 5000 International bibliografická, plnotextová priebežná 1971 – 2005 

SpringerLink elektronické časopisy priebežná 2005 

Web of Knowledge bibliografická priebežná 1985 – 2005 

Web of Science bibliografická priebežná 1985 – 2005 

Katalóg dokumentov SEK bibliografická priebežná 1982 – 2005 

MULTIFUNKČNÉ ŠTUDIJNO-INFORMAČNÉ CENTRUM 
SLOVENSKEJ EKONOMICKEJ KNIŽNICE – INFOCEN 

V zmysle obsahu  koncepcie pracoviska sa okrem poskytovania nadštandardných knižnično-informačných 
služieb, školiacich a vzdelávacích aktivít zorganizovali aj 2 akcie kultúrno-spoločenského charakteru (verni-
sáž výstavy obrazov Daniela Pastirčáka, vernisáž výstavy obrazov insitnej maliarky Anny Jankovskej 
a umeleckej aranžérky Evy Vargovej). Počítačová učebňa s 13 PC bola prenajímaná podnikateľským sub-
jektom na organizovanie odborných školení. 

INFOCEN navštívilo spolu 4 113 používateľov SEK a návštevníkov mesta Bratislavy. 

ZÁMERY ROZVOJA SEK NA ROK 2006 

ŠPECIFIKÁCIA ÚLOH 

1. Budovanie nového webového sídla SEK. 

2. Koncepcia digitalizácie dokumentov. 

3. Implementácia celouniverzitného systému EPC. 

4. Budovanie Verejného informačného centra – PIC Svetovej banky a Depozitnej knižnice Svetovej banky. 

5. Koncepcia integrovaného knižnično-informačného systému EU. 
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VYDAVATEĽSTVO EKONÓM 

Vydavateľstvo Ekonóm zabezpečuje vydávanie, výrobu a predaj študijnej literatúry, odborného časopisu 
Ekonomické rozhľady, informačného spravodajcu Ekonóm, zborníkov, propagačných materiálov a merkan-
tilu pre fakulty a pracoviská EU. 
 

Riaditeľ: RNDR. LADISLAV GYÖRFFY 
 
V roku 2005 pracovalo vo Vydavateľstve EKONÓM 20 zamestnancov – riaditeľ, 2 jazykové redaktorky, 
DTP editor, tajomníčka redakcie Ekonomické rozhľady, 13 pracovníkov v Edičnom stredisku a 2 pracovníč-
ky v predajniach študijnej literatúry. 

Hlavnými úlohami vydavateľstva aj v tomto roku bolo kompletné polygrafické spracovanie študijnej literatúry 
pre potreby študentov EU, t. j. učebníc, monografií, skrípt, ale aj zborníkov, študijných programov, vedeckého 
časopisu Ekonomické rozhľady, informačného spravodajcu Ekonóm, propagačných a informačných materiá-
lov pre záujemcov o štúdium na EU, ako aj všetkého merkantilu pre jednotlivé fakulty a pracoviská EU. 

Drvivú väčšinu polygrafickej činnosti (približne 85 %) zabezpečuje vydavateľstvo vlastnými silami, zvyšok, 
v dôsledku nedostatočnej technologickej vybavenosti, v kooperácii s inými tlačiarňami. Aj vďaka tomu sa vo 
vydavateľstve vyhotovilo 155 titulov, v mnohých prípadoch aj s kvalitnou farebnou obálkou (prehľad je 
v tabuľke). Pritom len pre záujemcov o štúdium pripravilo vydavateľstvo 16 000 výtlačkov – 5 000 zo zákla-
dov ekonómie a ekonomiky, 4 500 z matematiky a 6 500 z cudzích jazykov. Študijných programov na aka-
demický rok 2005/2006 bolo dovedna 5 600 výtlačkov. 

Vyvrcholením činnosti vydavateľstva v roku 2005 bolo zabezpečenie všetkých polygrafických prác v súvis-
losti s medzinárodnou vedeckou konferenciou k 65. výročiu EU – od pozvánok, propagačných materiálov 
o univerzite až po zborník z konferencie. 

Študijná literatúra sa predáva v dvoch predajniach v areáli EU a v predajni v budove PHF v Košiciach, pri-
čom tržby z predaja dosiahli 5,2 mil. Sk. 

PREHĽAD POČTU VYDANÝCH TITULOV ZA ROK 2005 TAB. 3.9 

 učebnice monografie skriptá zborníky študijné programy spolu 

NHF 10 2 15 6 1 34 
OF 5 10 8 10 1 34 
FHI 5 3 5 3 1 17 
FPM 3 2 10 4 1 20 
FMV 1  7 7 1 16 
PHF  3 5 1 1 10 
ÚJ   15   15 
ÚMP    1 2 3 
CĎV    2  2 
EU    3 1 4 

spolu 24 20 65 37 9 155 
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CENTRUM TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU EU 
Centrum telesnej výchovy a športu je pedagogické, vedeckovýskumné a organizačné pracovisko, ktoré za-
bezpečuje telovýchovné aktivity pre študentov, zamestnancov EU a iných záujemcov. Základným poslaním 
CTVŠ je zabezpečovať pre študentov povinné telovýchovné aktivity v rámci učebných plánov a ponúkať 
študentom, zamestnancom a iným záujemcom možnosti ďalšieho športového využitia v zariadeniach EU 
a v iných telovýchovných objektoch. 

Riaditeľ: MGR. IGOR PARTL 
Tajomník: PAEDDR. JÁN JANÍK 
Sekretariát: VIERA KRUMPÁROVÁ 

ODDELENIA: 
Oddelenie športu pre všetkých: PAEDDR. MÁRIA KALEČÍKOVÁ  vedúca 

Oddelenie športových hier: PAEDDR. JÁN JANÍK vedúci 

V roku 2005 malo CTVŠ 23 zamestnancov, z toho 16 učiteľov interných, 2 externých, 1 pracovníka kategó-
rie THP a 4 pracovníkov kategórie R. 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 
V letnom semestri akademického roku 2004/2005 bolo poskytnutých 2043 miest v 133 oddeleniach na vý-
učbu TV pre študentov EU. V zimnom semestri akademickom roku 2005/2006 to bolo 2190 miest v 134 od-
deleniach. Študenti si mohli vybrať z 21 druhov pohybových aktivít. Program pohybových aktivít bol rozší-
rený o kolieskové korčuľovanie, z aerobických aktivít pribudol stepaerobik a od zimného semestra prebieha 
výučba bedmintonu v špecializovanej hale vo Vlčom hrdle, v tesnej blízkosti internátu EU. 

Priemerné plnenie priamej vyučovacej činnosti pedagogických pracovníkov v letnom a zimnom semestri 
bolo: 135 %. 

V januári a februári 2005 sa uskutočnilo 5 zimných telovýchovných sústredení (ZTS): (Donovaly I – 31 štu-
dentov, Chopok juh – 25 študentov, Jarabá – 43 študentov, Donovaly II – 53 študentov, Jasenská dolina – 
18 študentov). Obsah ZTS tvorila hlavne výučba zjazdového lyžovania a snowboardingu. Celkovo sa ZTS 
zúčastnilo 170 študentov. 

Letné telovýchovné sústredenia sa uskutočnili v menšom rozsahu, záujem bol len o splavy. Zorganizovali sme dva 
splavy Malého Dunaja, na ktorých sa zúčastnilo celkovo 37 študentov. Splavy sa uskutočňujú na zapožičaných 
gumených člnoch, ktoré sú pre študentov z hľadiska bezpečnosti oveľa bezpečnejšie ako klasické člny. 

Od roku 1992 CTVŠ organizuje univerzitnú ligu v sálovom futbale ako dlhodobú súťaž voľných družstiev. 
Na začiatku semestra prebieha vylosovanie zápasov, družstvá potom v závere semestra postupujú do play 
off a finále. Zápasy prebiehajú v športovej hale na Jégého ulici. Liga sa teší veľkej popularite, na súťaži sa 
zúčastňuje 10 družstiev, z ktorých sa uskutočňuje výber na medziuniverzitné a medzinárodné súťaže. 

V zimnom semestri 2005 bola do programu telovýchovných aktivít zaradená univerzitná liga vo florbale voľ-
ných družstiev (v jednom družstve môžu byť hráči z rôznych ročníkov a fakúlt). Do súťaže sa prihlásilo 8 
družstiev, ktoré hrajú systémom dlhodobej súťaže. 

MEDZIFAKULTNÉ A MEDZIUNIVERZITNÉ SÚŤAŽE 
Výbery fakúlt v športových hrách volejbal a basketbal sa každoročne zúčastňujú pod vedením učiteľov 
CTVŠ na dlhodobých súťažiach v rámci vysokoškolskej ligy bratislavských fakúlt a univerzít. Súťaže vyso-
koškolskej ligy sa v zimnom semestri akademického roku hrajú v skupinách a v letnom semestri hrajú druž-
stvá vo finálovej skupine, resp. v skupine o umiestnenie. Družstvá reprezentovali v jednotlivých športoch 
takto: basketbal muži – 4 družstvá, FPM muži skončili vo finálovej skupine na 3. mieste. Basketbal ženy 
reprezentuje z priestorových dôvodov len jedno družstvo, v máji sa umiestnilo na celkovom 2. mieste. Vo-
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lejbal muži reprezentujú EU 2 družstvá, 1. družstvo (spojené fakulty NHF a FPM) sa stalo v máji celkovým 
víťazom vysokoškolskej ligy. Volejbal ženy reprezentujú tiež 2 družstvá, z ktorých sa 1. družstvo (spojené 
fakulty NHF a FPM) dostalo tiež do finálovej skupiny, kde skončilo na 4. mieste. Podobne ako pri basketba-
le žien aj volejbalové družstvá sa zúčastňujú na vysokoškolských ligách ako spojené družstvá viacerých 
fakúlt z priestorových a personálnych dôvodov. 

Vysokoškolská liga bratislavských fakúlt v plávaní sa uskutočňuje v štyroch súťažných kolách počas škol-
ského roka. Študenti reprezentujú svoje fakulty, za dosiahnuté výkony získavajú body, ktoré sa vyhodnocu-
jú na záver akademického roka. V záverečnom hodnotení v máji 2005 získali muži OF 5. miesto s počtom 
bodov 29, muži NHF 7. miesto, ženy NHF obsadili 6. miesto a ženy OF 10. miesto. V tomto ročníku sa na 
ligovej súťaži zúčastnilo 12 fakúlt bratislavských univerzít. Družstvo plavcov EU vedie Mgr. Eva Ráková. 

V decembri 2005 sa výber FHI EU zúčastnil na majstrovstvách Bratislavy vo futsale. Turnaj sa organizoval ako 
výber fakúlt a zúčastnilo sa na ňom 13 fakúlt z celej Bratislavy. Naši študenti sa umiestnili na peknom 3. mieste. 

Na medzinárodný deň študentov usporiadala FMFI UK volejbalový turnaj mužov pre bratislavské univerzity 
a fakulty. Výber EU postúpil zo skupiny na prvom mieste, vyhral aj semifinálový zápas, ale vo finálovom 
zápase prehral s Fakultou informačných technológií STU a skončil na druhom mieste. 

ODBORNÁ KVALIFIKÁCIA 
Učitelia CTVŠ sa zúčastňujú na zvyšovaní odbornej kvalifikácie a doškoľovaní v športových špecializáciách 
(futbal – Janík, Hložek), v aerobiku a fitnes (Chmelárová, Kalečíková, Lörincziová, Voltnerová) a vo florbale 
(Škultéty). PaedDr. Ján Janík sa zúčastnil v júni na medzinárodnom doškoľovacom seminári trénerov vo 
futsale v Čechách. Je hlavným trénerom reprezentácie do 21 rokov vo futsale. V októbri viedol ako prvý 
tréner reprezentačné družstvo seniorov v priateľských zápasoch v Španielsku. Mgr. Alexander Orviský zor-
ganizoval odborný seminár z lyžovania pre učiteľov CTVŠ v januári 2005. 

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
CTVŠ ako celouniverzitné pracovisko je zapojené do vedeckovýskumnej práce v rámci interného grantu EU 
s ev. číslom 10 3001/03, s názvom projektu Stav telesnej výkonnosti a zdatnosti študentov EU. Výskumná 
práca sa uskutočnila v rokoch 2003 – 2005 a boli do nej zapojení všetci členovia CTVŠ. 

Výskumná práca vychádzala z projektu testovania pohybovej výkonnosti a zdatnosti dospelej populácie 
v SR s názvom Poznám sám seba? Som zdatný pre život?, ktorý sa mal realizovať na celom Slovensku 
v rámci rôznych inštitúcií a organizácií. Do tohto projektu ako partneri a spoluriešitelia boli zaradení: Aso-
ciácia športu pre všetkých SR, Ministerstvo školstva SR, Štátny zdravotný ústav SR, FTVŠ UK a ostatné 
katedry a ústavy telesnej výchovy a športu na univerzitách. 

Základným cieľom výskumnej práce bolo zistiť zdravotný stav vysokoškolskej populácie na EU pred testo-
vaním a ich postoj k pohybovej aktivite. Druhým cieľom bolo zistiť zdatnosť študentov EU a tým vytvoriť re-
álny obraz o zdraví a zdatnosti populačnej vzorky. 

Počas výskumnej práce boli uskutočnené dve priebežné oponentúry a záverečná oponentúra sa uskutočni-
la 25. 11. 2005 v CTVŠ EU v Bratislave, za prítomnosti oponenta z FTVŠ UK (doc. PhDr. Michal Leško, 
CSc.). Výsledky výskumnej práce budú publikované na vedeckej konferencii a v odbornom časopise Teória 
a prax telesnej výchovy a zapracované do odbornej publikácie, ktorú pripravuje CTVŠ EU v budúcom ob-
dobí vydať. 

PaedDr. Daniela Gádošiová, CSc., sa zúčastnila na odborných vedeckých konferenciách, ktoré sa usku-
točnili v apríli a máji na STU v Bratislave. 

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY 
Na tradičnom futbalovom turnaji IX. ročník EUROPEAN IVY LEAGUE, ktorý organizuje Univerzita HHL Lip-
sko v máji, obsadil výber futbalistov EU pod vedením PaedDr. Jána Janíka a Mgr. Petra Hložeka 1. miesto. 
Na tomto turnaji môžu štartovať len univerzity ekonomického zamerania. Na turnaji sa zúčastnilo 24 druž-
stiev zo strednej a západnej Európy. Náš výber obhajoval minuloročné víťazstvo, v skupine jeden zápas 
prehral, ale vo štvrťfinále a semifinále už hráči nezaváhali a vyhrali aj v dramatickom finálovom zápase. 
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V dňoch 11. – 15. 05. 2005 sa študenti EU zúčastnili na medzinárodnom športovom turnaji v Paríži, ktorý 
usporiadal Sciences PO Association Sportive. Na turnaji sa zúčastnili študenti z deviatich európskych kra-
jín, naši športovci mali zastúpenie vo volejbale a basketbale žien. Basketbalistky skončili na peknom 2. 
mieste a volejbalistky obsadili 5. miesto. Družstvá reprezentovali pod vedením PaedDr. Lenky Podgórskej 
a Mgr. Evy Matulníkovej. 

V novembri 2005 sa početná skupina študentov – športovcov zúčastnila na 5. ročníku medzinárodného turnaja 
univerzít EUROSPORTLAND 2005 v talianskom Miláne, na ktorom sa zúčastnilo 15 univerzít z 8 krajín Európy. 
Našu univerzitu reprezentovalo 5 družstiev: futsal muži, basketbal muži 2 družstvá, basketbal ženy a volejbal 
mix. Družstvá sa umiestnili takto: futsal muži 1. miesto, basketbal ženy 1. miesto, volejbal mix 1. miesto a bas-
ketbal muži 2. a 5. miesto. Úspešné pôsobenie celej výpravy potvrdzuje zisk putovného pohára pre najúspeš-
nejšiu univerzitu Eurosportland challenge cup, ktorý sme získali medzi 15 univerzitami, ako univerzita 
s najvyšším počtom bodov za jednotlivé športy. Družstvá zabezpečovali učitelia: PaedDr. Lenka Podgórska, Pa-
edDr. Mária Kalečíková a PaedDr. Viktor Škultéty. Úspešní študenti boli odmenení rektorom EU. 

OSTATNÉ AKTIVITY 
V dňoch 04. – 06. 04. 2005 CTVŠ v spolupráci s VŠK Ekonóm a s prispením rektora EU usporiadalo 28. 
ročník športových súťaží o Pohár rektora. Študenti súťažili o najlepšiu fakultu vo vybraných športových dis-
ciplínách, získavali body pre svoju fakultu. V závere boli vyhodnotení a odmenení najlepší jednotlivci, kolek-
tívy a najlepšia fakulta. Súťažilo sa v športoch – stolný tenis, beh Horským parkom, basketbal, futsalový 
turnaj, florbalový turnaj, volejbal, silové cvičenia a aerobik maratón. Poradie fakúlt: 1. miesto FPM, 2. mies-
to OF a 3. miesto FHI. Celkovo sa  zúčastnilo 256 študentov. 

V novembri CTVŠ v spolupráci VŠK Ekonóm už tradične usporadúva športové súťaže pri príležitosti 17. 
novembra – DNI ŠPORTU. Súťažilo sa v 8 športových odvetviach – stolný tenis, aerobik maratón, silové 
cvičenia, sálový futbal, basketbal mix, bedminton, florbal, volejbal mix. Hlavná časť súťaží sa uskutočnila 
v telocvični Horský park, bedminton v hale BBC Vlčie hrdlo a sálový futbal v ŠH BCT na Jégého ulici. Zú-
častnilo sa 328 študentov a víťazi v jednotlivých športoch boli odmenení vecnými cenami. 

ZÁMERY ROZVOJA CTVŠ NA ROK 2006  

Pokračovať v sprístupnení telesnej výchovy a športu čo najväčšiemu počtu študentov. Z výsledkov vý-
skumnej práce CTVŠ vyplynulo, že 18,6 % študentov pravidelne fajčí, 16,55 % študentov pravidelne užíva 
lieky. Neprehliadnuteľné sú údaje o pohybovej aktivite študentov, 25 % testovaných študentov nevykonáva 
žiadnu fyzickú námahu a až 81 % sa venuje pohybovej aktivite len na hodinách v rámci povinnej telesnej 
výchovy. Tu sa vytvára potreba na zvyšovanie vzdelanosti a vedomostí o životospráve, správnom pohybo-
vom režime a zintenzívnenie pôsobenia telovýchovných aktivít v procese aktívneho zdravia. 

Najväčší nedostatok v zabezpečení telovýchovných aktivít na povinnú telesnú výchovu, nepovinnú telesnú 
výchovu, výkonnostný šport, ktorý nás reprezentuje v univerzitných súťažiach, a v nemalej miere zabezpe-
čenie pohybového režimu a regenerácie zamestnancov, vidíme v nedostatočných športových objektoch 
v sídle EU na Dolnozemskej ceste. 

V roku 2006 by sme sa chceli zamerať na dobudovanie a zariadenie objektu Školička. Pohybové aktivity, ktoré 
sa uskutočňujú v tomto objekte, sú preplnené (posilňovňa má kapacitu 10 miest, pohybové štúdio 15 miest). Po-
silňovňa má nedostatočné vybavenie posilňovacími zariadeniami a v objekte sa nenachádzajú žiadne sprchy. 

V dlhodobom zámere je nevyhnutným riešením na zlepšenie podmienok na telesnú výchovu a šport na EU 
výstavba viacúčelovej haly s príslušným vybavením. Doterajšie objekty – telocvičňa Horský park, Školička 
a ihrisko Pasienky sú z hľadiska kapacity a prístupnosti už v súčasnom období nevyhovujúce. 

Telocvičňa v Horskom parku je veľkosťou nevyhovujúca, v súčasnosti tam prebieha hlavná časť výučby, 
takisto by mala  poskytovať priestor pre všetky fakultné družstvá vo volejbale mužov a žien, basketbale 
mužov a žien a univerzitnú ligu vo florbale, čo nie je možné zabezpečiť. Nemalý problém majú študenti, kto-
rí nie sú ubytovaní v internáte Horský park, s cestovaním. 

Objekt Školička v areáli školy je, ako sme už uvádzali, z hľadiska vybavenia a veľkého záujmu študentov, 
len prechodným riešením. 

Ihrisko Pasienky je vzhľadom na začiatok a koniec semestra v zimnom a letnom období využiteľné na vý-
učbu len niekoľko týždňov. 
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CENTRUM PROTIDROGOVÝCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB EU 

POSLANIE A PÔSOBNOSŤ 
Centrum protidrogových a poradenských služieb Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej CPaPS) je ce-
louniverzitným účelovým pracoviskom zriadeným v súlade s Národným programom boja proti drogám, zá-
konom NR SR č. 38/1996 Z. z. o protidrogovom fonde a uznesením NR SR č. 230 zo dňa 14. 11. 1995. 
Cieľom, poslaním a hlavným zameraním CPaPS je systematické usmerňovanie riešenia naliehavých prob-
lémov v oblasti prevencie drogových závislostí a poskytovanie odborných poradenských a informačných 
služieb pre študentov, učiteľov a zamestnancov všetkých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

Koordinátor:    PROF. ING. RUDOLF ŠLOSÁR, PHD. 
Zástupca koordinátora:  PHDR. JARMILA KAČÁNIOVÁ, CSC. 

ČINNOSŤ 
Centrum protidrogových a poradenských služieb Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočňuje aktivity 
najmä v týchto oblastiach: 
• poskytuje preventívno-výučbové, poradenské a odborno-servisné služby, 
• pre študentov je počas celého roka k dispozícii psychologická poradňa (každú stredu 13.30 – 14.30 

hod. na pôde Katedry pedagogiky NHF EU, 4C30), 
• informácie o CPaPS i psychologickej poradni sú zverejnené v študijných programoch všetkých fakúlt 

EU v Bratislave, 
• aj v pedagogickom vzdelávaní učiteľov všetkých fakúlt EU v Bratislave, v súlade so Smernicou rektora 

č. 4/1997, sa tematika drogových závislostí a ich prevencia dostáva každoročne do prebiehajúcich kur-
zov, tzv. pedagogického minima mladých začínajúcich učiteľov univerzity, 

• vedúci pracovníci CPaPS sa pravidelne zúčastňujú na konferenciách s drogovou tematikou a informujú 
o činnosti CPaPS na EU v Bratislave, 

• v rámci poskytovania informácií pre všetkých študentov a zamestnancov EU sa publikujú články 
s protidrogovou tematikou v časopisoch Ekonóm a JOURNAL a bola zakúpená odborná literatúra do či-
tární Slovenskej ekonomickej knižnice v Bratislave, 

• propagácia činnosti CPaPS, ako aj prezentácia rôznych odborných informácií o protidrogovej problema-
tike sa realizuje aj formou nástenných oznamovacích tabúl na pôde CPaPS, ako aj na vyhradených 
miestach všetkých fakúlt EU i na pôde ŠD a J EU v Bratislave, 

• pre Internátne rozhlasové štúdio v ŠD a J Horský park sa pravidelne pripravuje prednáška na tému: Čo 
vieš o drogách a drogovej závislosti, 

• k Svetovému dňu boja proti drogám (26. 06.) sa každoročne na pôde celej univerzity distribuuje plagát 
oznamujúci heslo: STOP DROGÁM! 

• ku Dňu boja proti fajčeniu (21. 11.) boli plagáty s touto tematikou na oznamovacích tabuliach všetkých 
fakúlt EU v Bratislave, 

• v rámci internej grantovej úlohy Katedry pedagogiky NHF EU Proces globalizácie a trvalo udržateľný 
rozvoj ako integrálna súčasť ekonomického vzdelávania sa riešila parciálna štúdia s názvom Zástoj ro-
diny a školy v primárnej prevencii drogovej závislosti, 

• v roku 2005 bola vo Vydavateľstve EKONÓM vydaná publikácia PhDr. J. Kačániovej, CSc., s názvom: 
Primárna prevencia drogových závislostí (pedagogicko-psychologická analýza), 

• v apríli roku 2005 CPaPS na EU zorganizovalo prednášku psychológa PhDr. Ľ. Dobšoviča zo Psycho-
consulty v Modre na tému: Človekom centrovaný prístup v práci pedagóga. 

Tieto a ďalšie aktivity, ktoré organizuje CPaPS na Ekonomickej univerzite v Bratislave, majú cieľ vytvárať 
a realizovať koncepciu prevencie drogových závislostí na pôde univerzity i v študentských domovoch pat-
riacich EU v Bratislave. 

Aj v roku 2006 CPaPS na EU bude poskytovať odborné, poradenské a informačné služby pre študentov 
a zamestnancov všetkých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave. 
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ARCHÍV EU 

Archív Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „archív) je celouniverzitným dokumentačným praco-
viskom EU. Metodicky riadi a usmerňuje chod spisovej služby EU a vykonáva predarchívnu starostlivosť na 
všetkých stupňoch jej riadenia. Sústreďuje písomnosti a iné dokumenty pochádzajúce z činnosti univerzity 
a jej právnych predchodcov. Odborne spracúva a sprístupňuje archívne fondy prostredníctvom vyhotovenia 
archívnych pomôcok ako inventárov, súpisov, zoznamov a pod.. Poskytuje informácie z archívnych doku-
mentov pre vedecké, úradné i súkromné účely a zabezpečuje ochranu archívnych dokumentov v zmysle 
zákona NR SR č.395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a vyhlášky 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia uve-
deného zákona. 

Od júla 2005 patrí Archív EU do skupiny špecializovaných verejných archívov, ktorá bola vytvorená Minis-
terstvom vnútra Slovenskej republiky na návrh Vedeckej archívnej rady ako poradného orgánu ministra 
vnútra pre vedecké a odborné otázky archívnictva. 

Archív mal v roku 2005 3 zamestnancov. 
 

Riaditeľka: MGR. EVA KOČIOVÁ 

DOKUMENTAČNÁ ČINNOSŤ 

PREBERANIE ARCHÍVNYCH MATERIÁLOV 

V priebehu roku 2005 prijal archív do registratúrneho strediska spolu 57,29 bm spisového materiálu z jednotli-
vých fakúlt, celouniverzitných a rektorátnych pracovísk (Fakulta podnikového manažmentu – 38,58 bm, Ob-
chodná fakulta – 1,50 bm, Výskumný ústav národohospodársky – 1,40 bm, sekretariát rektora – 1,81 bm, od-
delenie pre personálne a sociálne otázky – 4,25 bm, organizačný referát – 0,78 bm, oddelenie ekonomiky 
práce a mzdovej učtárne – 8,97 bm). Pobočka registratúrneho strediska na Podnikovohospodárskej fakulte 
v Košiciach prijala 10 bm spisového materiálu. 

OCHRANA ARCHÍVNYCH DOKUMENTOV 

Zamestnankyne archívu venujú osobitnú pozornosť predpísanej teplote a vlhkosti v archívnych depozitoch 
a zabezpečujú včasnú nápravu zistených nedostatkov. Prijatý spisový materiál sa po prekontrolovaní ná-
sledne ukladá zviazaný v pevných doskách do archívnych škatúľ. 

SPRÍSTUPŇOVANIE ARCHÍVNYCH DOKUMENTOV 

V rámci sprístupňovania sa pokračovalo s vypracovaním menného zoznamu zamestnancov k osobným 
spisom zamestnancov a tiež menných zoznamov k príslušným spisom absolventov a študentov, ktorí neu-
končili štúdium. Zároveň pokračuje priebežne usporadúvanie a ukladanie prírastkov, či už do archívu, alebo 
do registratúrneho strediska, podľa Registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu EU v Bratislave. 

VYUŽÍVANIE ARCHÍVNYCH MATERIÁLOV A REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV 

Archív poskytol podklady pre 231 žiadostí, z toho 217 žiadostí bolo podaných písomnou formou – o vyda-
nie potvrdení o návšteve školy, zamestnaní na škole, jazykových znalostiach a na dôchodkové účely, pre-
dovšetkým študijným oddeleniam fakúlt EU a celouniverzitným pracoviskám. Pobočka registratúrneho stre-
diska v Košiciach poskytla podklady pre 100 žiadostí. 
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PREDARCHÍVNA STAROSTLIVOSŤ 

Zamestnankyne archívu poskytli metodické usmernenie predovšetkým tým zamestnancom jednotlivých or-
ganizačných útvarov EU, ktorí sa podieľali na odovzdávaní písomností do registratúrneho strediska. Okrem 
toho poskytli metodické usmernenie zamestnancom Obchodnej fakulty EU, Národohospodárskej fakulty 
EU, Fakulty medzinárodných vzťahov EU, Ústavu medzinárodných programov EU a Slovenskej ekonomic-
kej knižnice. Na Podnikovohospodárskej fakulte EU so sídlom v Košiciach zabezpečila metodické školenie 
tamojším zamestnancom pani Gabriela Kastellová, zodpovedná za činnosť tamojšej pobočky registratúrne-
ho strediska archívu. 

VYRAĎOVANIE ARCHÍVNYCH ZÁZNAMOV 

Pri triedení, klasifikácii a ukladaní archívnych a registratúrnych záznamov boli vyčlenené duplicitné materiá-
ly a spisy so znakom hodnoty „S“, t. j. určené na skartáciu, ktorým uplynula predpísaná lehota uloženia. 
Táto úloha sa vykonáva priebežne. 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 

• príspevok do časopisu Ekonóm pri  príležitosti 65. výročia založenia univerzity, 

• príspevok k osobnosti významného slovenského archivára, pamiatkára a bibliografa PhDr. V. Jankoviča, 
ktorý odznel na konferencii Kultúrne pamiatky v zrkadle archívnych prameňov, dňa 10. – 12. mája 2005. 

INÉ 

• počas celého roka zamestnanci archívu metodicky usmerňovali činnosť pobočky registratúrneho stre-
diska archívu na Podnikovohospodárskej fakulte EU so sídlom v Košiciach, 

• účasť na porade riaditeľov špecializovaných archívov Slovenskej republiky, ktorú organizoval Archív 
Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici v dňoch 15. – 16. novembra 2005, 

• na požiadanie sekretariátu rektora poskytol archív informáciu o spresnení údajov o akademických 
a vedecko-pedagogických titulov rektorov Ekonomickej univerzity a jej predchodcov ako podklad na vy-
hotovenie pamätnej tabule. 
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ÚSTAV MEDZINÁRODNÝCH PROGRAMOV EU 

ZAMERANIE ČINNOSTI 
Ústav medzinárodných programov EU je vzdelávacie, výskumné, poradenské, konzultačné a informačné pra-
covisko. Rozvíja spoluprácu s univerzitami, podnikmi a inými organizáciami a inštitúciami s dôrazom na inter-
disciplinárny transfer poznatkov. A jeho poslaním je posiľňovať medzinárodnú dimenziu činnosti univerzity. 
 
Riaditeľka: DOC. PHDR. JANA LENGHARDTOVÁ, CSC. 

PERSONÁLNE OBSADENIE 
MGR. SLÁVKA BIELIKOVÁ Kancelária európskych fondov 
ING. DANIELA DROZDOVÁ Kancelária európskych fondov 
ING. SOŇA GALANOVÁ vedúca Kancelárie európskych fondov 
ING. ZUZANA KLIMKOVÁ manažérka nemeckofónnych programov 
DANKA PAŠTEKOVÁ Centrum iberských a latinskoamerických štúdií (asi 70 % pracovného úväzku) 

Administratívno-prevádzkový referát (asi 30 % pracovného úväzku) 
MGR. MONIKA VINCOVÁ Centrum iberských a latinskoamerických štúdií 
ING. EMÍLIA ZALAIOVÁ Kancelária európskych fondov (asi 50 % pracovného úväzku) 

Administratívno-prevádzkový referát (asi 50 % pracovného úväzku) 

CEILA – CENTRUM IBERSKÝCH A LATINSKOMERICKÝCH ŠTÚDIÍ 
Úlohou pracoviska je organizovať, koordinovať alebo realizovať vzdelávacie a výskumné činnosti oriento-
vané na tvorbu a šírenie poznatkov o uvedenom regióne a podporovať rozvoj vzťahov Ekonomickej univer-
zity v Bratislave s partnermi z krajín tejto oblasti. 
Organizačný poriadok Ústavu predpokladá vznik analogických centier zameraných na ďalšie jazykovo-
kultúrne regióny. 

KANCELÁRIA EURÓPSKYCH FONDOV 
Úlohou kancelárie je najmä: 

• poskytovať poradenské a informačné služby pre podávateľov a manažérov medzinárodných projektov 

• viesť evidenciu medzinárodných projektov univerzity 

AKTIVITY A VÝSLEDKY 
VZDELÁVACIA ČINNOSŤ 
Hlavnou úlohou ústavu vo vzdelávacej činnosti je najmä koordinovať, organizovať a zabezpečovať multi-
disciplinárne a interdisciplinárne študijné programy/kurzy/moduly zamerané na interkultúrnu komunikáciu, 
oblastné štúdie a iné formy internacionalizácie vzdelávania. 
• V roku 2005 ústav koordinoval a zabezpečoval dva semestre pilotného kurzu Interkultúrna komunikácia 

v medzinárodných hospodárskych vzťahoch. Aplikácia: iberské a latinskoamerické štúdie. Kurz – v cel-
kovom trvaní tri semestre – je súčasťou rovnomenného medzinárodného projektu podporovaného 
v programe Európskej únie SOCRATES-ERASMUS I. Partnermi projektu sú: Vysoká škola ekonomická 
v Prahe, Univerzita v Granade a Rakúsky latinskoamerický inštitút. Celkový rozsah výučby v každom 
semestri bol 120 h; v kurze vyučovali najmä učitelia z viacerých fakúlt EU, z Ústavu jazykov a z part-
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nerských zahraničných inštitúcií; kurz ukončilo 21 študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Skú-
senosti z projektu prispeli k tvorbe koncepcie celouniverzitného študijného programu Interkultúrna ko-
munikácia v hospodárskej praxi; návrh na prípravu uvedeného študijného programu bol priaznivo posú-
dený a odporúčaný na ďalšie spracovanie na Kolégiu rektora dňa 23. novembra 2005. 

• Od októbra 2003 ÚMP zabezpečuje administratívny a organizačný chod dvoch nemeckofónnych projek-
tov univerzity: 
a) doplnkové nemeckofónne štúdium, 
b) celouniverzitný bilaterálny študijný program Medzinárodný finančný manažment, akreditovaný 

v máji 2003, ktorý sa realizuje v spolupráci Ekonomickej univerzity v Bratislave s Univerzitou Marti-
na Luthera v Halle-Wittenbergu. 
Odborným garantom oboch projektov je prof. Ing. Michal Fendek, PhD. 
V rámci študijného programu Medzinárodný finančný manažment v akademickom roku 2004/2005 
úspešne vykonalo štátne záverečné skúšky 20 študentov; na uvedený študijný program v akade-
mickom roku 2005/2006 bolo na základe úspešného absolvovania prijímacích skúšok prijatých 19 
študentov. V rámci dvojročného projektu Leonardo da Vinci sa realizovala stáž pre 21 študentov 
študijného programu v podnikoch a inštitúciách v Nemecku a Rakúsku. 
V dňoch 08. – 11. 05. 2005 prebehla na Ekonomickej univerzite v Bratislave medzinárodná evalvá-
cia nemeckofónneho štúdia. Výsledkom evalvácie, ktorej závery sú pozitívne, je schválenie ďalšie-
ho financovania nemeckofónneho štúdia a študijného programu Medzinárodný finančný manaž-
ment zo strany Deutscher Akademischer Austauschdienst. 
Na predmety nemeckofónneho štúdia bolo v LS akademického roka 2004/2005 prihlásených 355 
študentov; v ZS akademického roka 2005/2006 250 študentov. 

• V rámci podnikateľskej činnosti ústav poskytol 8 jazykových kurzov (španielčina, portugalčina). 

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
Úlohy ÚMP vo výskumnej činnosti sú najmä: 
1. organizovať aktivity na podporu multidisciplinárneho a interdisciplinárneho výskumu zameraného na 

interkultúrnu komunikáciu a oblastné štúdie („areas studies“) v medzinárodnej hospodárskej praxi, 
2. realizovať vlastný výskum uvedeného zamerania. 
• ÚMP spolupracoval s Rakúskym inštitútom pre Latinskú Ameriku na príprave a realizácii medzinárod-

ného seminára REAL Regionálna integrácia a interkontinentálna spolupráca medzi Európou a Latin-
skou Amerikou; seminár sa konal na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave v dňoch 29. – 30. júna 
2005 ako súčasť cyklu akademických aktivít realizovaných v súvislosti s prípravou samitu Európska    
únia – Latinská Amerika, ktorý sa bude konať vo Viedni v roku 2006. 

• ÚMP spolupracoval pri príprave a realizácii seminára Nové členské krajiny Európskej únie a Latinská 
Amerika: Ekonomické a politické vzťahy (12. novembra 2005), Viedeň, Rakúsky inštitút pre Latinskú 
Ameriku. 

• Riaditeľka ÚMP vystúpila s príspevkami na nasledujúcich podujatiach v zahraničí: 
a) II. medzinárodné stretnutie iberoamerických štúdií Staré a nové stretnutia medzi Európou a Latin-

skou Amerikou; príspevok na tému Dialóg medzi Európou a Latinskou Amerikou a nové výzvy vo 
vzdelávaní ekonómov a manažérov (Pécz, 2. – 3. mája 2005); 

b) Medzinárodný seminár Stredná a východná Európa a latinoamerikanistické iniciatívy Európskej ú-
nie; príspevok na tému Slovenského latinoamerikanizmu a očakávaní po vstupe do Európskej únie 
(Varšava, 19. – 21. mája 2005); 

c) Vedecké fórum CEISAL-u Latinoamerikanizmus a transatlantická integrácia, príspevok v sekcii Ve-
decká spolupráca v oblasti univerzitného vzdelávania na tému Jazykové politiky vo vysokoškol-
skom vzdelávaní v kontexte transatlantickej integrácie a dialógu Európa – Latinská Amerika (Vie-
deň, 21. októbra 2005) ; 

d) Medziuniverzitný interdisciplinárny program latinskoamerických štúdií, prednáška na tému Teore-
tické základy interkultúrnej komunikácie a odborný jazyk (Viedeň, Viedenská univerzita, 21. no-
vembra 2005). 

• ÚMP publikoval Zborník zo IV. európskeho kongresu CEISAL latinoamerikanistov, ktorý sa konal na 
pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave v dňoch 4. – 7. júla 2004. 

• V marci 2005 ÚMP podal výskumný projekt VEGA s názvom Rozvoj medzikultúrnej kompetentnosti 
a formovanie profilu ekonómov a manažérov v podmienkach globalizácie spoločensko-ekonomického 
prostredia; projekt sa zameriava na výskum vzťahu medzi internacionalizáciou vzdelávania a formova-
ním postojov  budúcich ekonómov a manažérov k medzinárodnej spolupráci; projekt nebol schválený; 
ústav hľadá cestu na získanie grantu na podporu uvedeného výskumného zámeru. 
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PORADENSKÁ A KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ 
Úlohou ÚMP v tejto oblasti je najmä poskytovať služby na podporu medzinárodných projektov univerzity. 
• K pravidelným aktivitám ÚMP v tejto oblasti aj v roku 2005 patrili: 

– konzultácie a poradenstvo pre manažérov a podávateľov pri tvorbe, podaní, administratívnom a fi-
nančnom riadení projektov, 

– zabezpečenie potrebnej  dokumentácie pri podávaní projektov, 
– priebežná aktualizácia databázy medzinárodných projektov EU. 

• V roku 2005 bola vypracovaná Interná smernica č. 5/2005 Zásady administratívneho a finančného ria-
denia medzinárodných vedeckovýskumných a vzdelávacích projektov na Ekonomickej univerzite v Bra-
tislave, ktorá nadobudla účinnosť 15. októbra 2005. 

• Schválenie smernice umožnilo skompletizovať databázy a vypracovať kvantitatívne prehľady medziná-
rodných projektov EU v období od roku 2001 do súčasnosti (anotácie projektov, tabuľky a grafy o vývoji 
medzinárodných projektoch univerzity podľa rôznych kritérií); materiál je zverejnený na webovej stránke 
ÚMP. 

• V roku 2005 boli na ÚMP vypracované dva celouniverzitné projekty v rámci ESF zamerané na presa-
denie strategických zámerov vedenia univerzity do praxe; oba projekty boli schválené: 
a) Projekt Internacionalizácia vzdelávania ekonómov a manažérov, ktorého základným cieľom je pri-

praviť celistvú vzdelávaciu ponuku EU v cudzích jazykoch; výstupmi projektu budú najmä: inovo-
vané a nové predmety vyučované v cudzích jazykoch; pilotné kurzy v cudzích jazykoch; katalóg 
ponuky na medzinárodnú spoluprácu; školenia učiteľov v metodike a v cudzích jazykoch; nové mo-
duly oblastných štúdií a interkultúrnej komunikácie ako nástroje na rozvoj prierezových zručností 
študentov a podporu multilingvizmu na univerzite. 

b) Projekt Vytvorenie a zavedenie integrovaného systému riadenia kvality; k cieľom projektu patrí 
najmä: vypracovať jednotný interný systém sledovania a riadenia kvality vo všetkých oblastiach 
činnosti univerzity (príručka kvality) vrátane príslušného informačného systému; personálne obsa-
diť a materiálne vybudovať Centrum pre riadenie a podporu kvality; uskutočniť informačnú a moti-
vačnú kampaň na presadenie kultúry kvality do života univerzity; nadviazať spoluprácu so strate-
gickými partnermi z podnikovej sféry a založiť Alumni klub. 

V roku 2005 boli schválené nasledujúce projekty vypracované na ÚMP: 

MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY VYPRACOVANÉ NA ÚMP SCHVÁLENÉ V ROKU 2005 TAB. 3.10 
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názov projektu zodpovedný riešiteľ
FA/pracovisko číslo projektu 

pridelený 
grant 

pre EU 
v EUR 

grant 
prepočítaný 

na SKK kurzom
1EUR=39 SKK 

1. 
LdV 

Mobilita 
Podporme spoluprácu 
starých a nových členov EÚ 

Zlatica Hlobeňová 

OZV 
SK/03/A/F/PL-5012033 63 247,- 2 466 633,- 

2. 
LdV 

Mobilita 
Interkultúrna komunikácia 
v hospodárskej praxi 

Monika Vincová, Mgr. 

ÚMP 
SK/03/A/F/PL-5012013 50 232,- 1 959 048,- 

3. 
LdV 

Mobilita 

Interkultúrna komunikácia 
v hospodárskej praxi 
– Stáže pre absolventov 
EU v Bratislave 

Monika Vincová, Mgr. 

ÚMP 
SK/05/A/F/PL-50223095 10 772,- 420 108,- 

LdV – spolu 124 251,- 4 845 789,- 
 pridelený grant pre EU v SKK

4. 

ŠF – ESF

JPD BA 3 

MŠ SR

celouniverzitný 

Internacionalizácia 
vzdelávania ekonómov 
a manažérov 

koordinátorka: 

Gizela Lénártová, 
doc. Ing., CSc. 

13120120125 4 728 837,- 

5. 

ŠF – ESF

JPD BA 3 

MŠ SR

celouniverzitný 

Vytvorenie integrovaného 
systému zabezpečenia 
a zdokonaľovania 
kvality na EUBA 

koordinátor: 

Vojtech Kollár,  
prof. Ing., CSc. 

EÚ/ÚMP 

13120120169 7 953 598,- 

ŠF-ESF – spolu 12 682 435,- 
celkový objem finančných prostriedkov na projekty schválené v roku 2005 17 528 224,- 
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• Ústav spolupracoval pri tvorbe a riadení ďalších projektov pripravovaných a prebiehajúcich na univerzi-
te (v rôznom rozsahu podľa požiadaviek jednotlivých podávateľov a koordinátorov projektov); evidencia 
účasti na projektoch sa vedie na ÚMP. 

• Dva projekty, zamerané na spoluprácu s univerzitami mimoeurópskych krajín, sa zatiaľ nepodarilo dostať 
do realizačnej fázy (projekt v programe ALFA zameraný na spoluprácu s univerzitami v Latinskej Amerike 
nemohol byť podaný, keďže bola zrušená výzva na rok 2006; projekt v programe ASIA LINK zameraný na 
spoluprácu s univerzitami ČĽR nebol schválený); aktivity v oboch smeroch však pokračujú. 

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A SPOLUPRÁCA S PRAXOU 
• Spolupráca pri organizácii a zabezpečení druhej medzinárodnej konferencie siete Consumer Citizen-

ship Network, ktorá sa pod názvom Zobrať zodpovednosť do vlastných rúk konala na pôde EU v dňoch 
26. – 28. 05. 2005 v rámci programu SOCRATES. 

• Spolupráca pri zabezpečovaní letnej školy pre študentov z mexickej univerzity Instituto Tecnológico de 
Monterrey v dňoch 12. – 19. 06. 2005. 

• Spolupráca pri organizácii podujatia Dni mexickej kultúry na Slovensku v dňoch 27. – 31. 05. 2005. 
• Ústav sa podieľal na vypracovaní informačných materiálov univerzity za oblasť medzinárodných vzťa-

hov v anglickom jazyku. 
• Ústav rozvíjal spoluprácu s Aulou Cervantes a s Kanceláriou pre strednú a východnú Európu mexickej 

univerzity Instituto Tecnológico de Monterrey. 
• Ústav vypracoval vyjadrenie záujmu EU v Bratislave o spoluprácu so sieťou SICA – Central American 

Integration System. 
• Ústav nadviazal spoluprácu so študentskou organizáciou AISEC v projekte UNIversity na podporu spo-

lupráce univerzity s podnikovou sférou. 
• Riaditeľka ÚMP bola zvolená za predsedníčku Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú 

spoluprácu – SAAIC. 

POPULARIZAČNÁ ČINNOSŤ 
Medzi úlohy ÚMP patrí aj organizácia prezentácií, kultúrnych a akademických aktivít na podporu medziná-
rodnej spolupráce. 
V rámci cyklu Svet náš spoločný domov sa v roku 2005 uskutočnili: 
a) besedy: 

– Európa po skončení 2. svetovej vojny – víťazstvá a prehry (prednášateľka doc. Herta Tkadlečková, 
dňa 04. 05. 2005), 

– Tajomná a perspektívna India (prednášateľ Ing. Ladislav Lysák, DrSc., Ing. Akshay Kumar Dixit, 
dňa 18. 05. 2005), 

– Run4unity – rainbowovertheworld (prednášateľka Magdaléna Blahová a účastníci projektu, 23. 11. 2005) 
b) výstavy: 

– Ilustrácie akademickej maliarky Kristíny Šimkovej z knihy Ako voda v čokoláde od spisovateľky Lau-
ry Esquivel dňa 08. 03. 2005, 

– Pôvaby mesta Šanghaj – Charms of Shanghai – vernisáž výstavy fotografií za prítomnosti veľvys-
lanca ČĽR dňa 25. 04. 2005, 

– Pablo Neruda – v spolupráci s Veľvyslanectvom Čile a honorárnym konzulom Čile v SR dňa 03. 10. 2005. 

ZÁMERY ROZVOJA ÚMP V ROKU 2006 
1. Vypracovať a predložiť akreditačný spis celouniverzitného interdisciplinárneho študijného programu In-

terkultúrna komunikácia v hospodárskej praxi. 

2. Vypracovať projektovú ideu a spolupracovať na celouniverzitnom projekte, ktorý v spolupráci s ďalšími 
univerzitami a inštitúciami v SR bude viesť k vytvoreniu multidisciplinárnej siete excelentnosti na podpo-
ru zapojenia SR do medzinárodnej tvorby a transferu poznatkov. 
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EKONOMICKÉ ROZHĽADY 

Poslaním časopisu je publikovanie vedeckých statí, príspevkov do vedeckej diskusie, prehľadov, konzultá-
cií, odborných názorov, recenzií a informácií z oblasti ekonomických vedných disciplín, aplikovaného eko-
nomického výskumu a hospodárskej praxe s osobitným zreteľom na problémy tranzitívnej ekonomiky. 
 
Výkonný redaktor:  DOC. ING. LADISLAV PUPALA, CSC. 
 

V roku 2005 vyšli všetky 4 čísla XXXIV. ročníka Ekonomických rozhľadov pravidelne každý štvrťrok 
a v rovnakom rozsahu približne 137 strán, spolu 547 strán, čo predstavuje 82 AH, čiže 840 normalizova-
ných strán rukopisu a zahŕňa 13 statí, 22 príspevkov do vedeckej diskusie, 18 prehľadov a konzultácií, 
10 recenzií a 3 informácie, spolu 66 príspevkov; z toho 8 príspevkov bolo publikovaných v angličtine, 
1 príspevok v ruštine, 1 v čestine, všetky so slovenským resumé a ostatné v slovenčine s anglickým „sum-
mary“. Oproti minulému roku je počet príspevkov v rubrike state a diskusia nižší o 6. Z celkového počtu 80 
autorov je 9 zahraničných, z toho 1 z Českej republiky. 

Tak ako v minulých rokoch aj v tomto roku každý príspevok posúdil interný člen výkonnej redakčnej rady, 
na jeho odporúčanie externý odborný recenzent z mimouniverzitného pracoviska a príspevky do každého 
čísla a ich zaradenie do rubrík schválila výkonná redakčná rada. Spracovanie jedného príspevku je spravid-
la nie dlhšie ako 3/4 roka (interné posúdenie, prepracovanie po internom posúdení, externé posúdenie, 
prepracovanie po externom posúdení, redakčná úprava, tlač spolu s prvou, resp. i druhou autorskou korek-
túrou). Aj v  tomto roku bol značný záujem o publikovanie v ER, čo zrejme naďalej súvisí s kritériami na 
hodnotenie vedeckej zdatnosti pracovníkov vysokých škôl a v poslednom čase aj s rozšírením doktorad-
ského štúdia. 

Každé číslo ER má 500 výtlačkov. V súlade s organizačným poriadkom a rozhodnutím redakčnej rady sú 
jednotlivé čísla bezplatne posielané všetkým členom vedenia EU a fakúlt, členom Vedeckej rady a Akade-
mického senátu EU, členom Správnej rady EU, vedúcim katedier a rektorátnych pracovísk EU, vedúcim 
katedier ekonomického zamerania na všetkých univerzitách SR, pracoviskám v SR podľa tlačového záko-
na, univerzitám a knižniciam vo svete (Austrália – 1, Holandsko – 1, Japonsko – 1, Maďarsko – 2, NSR – 9, 
Poľsko – 6, Rakúsko – 1, Švajčiarsko – 1, Taliansko – 1, USA – 3, Veľká Británia – 1), ekonomickým odde-
leniam zastupiteľských úradov v SR, domácim i zahraničným členom redakčnej rady, autorom a externým 
recenzentom, účastníkom medzinárodných vedeckých konferencií v rámci EU. V roku 2005 bol počet pred-
platiteľov 20. 

Osobitne pripomíname, že výtlačky ER zasielané do zahraničia umožňujú SEK na recipročnom princípe 
dostávať cenné zahraničné periodiká, čo je aj finančne veľmi výhodné; SEK preberá od redakcie a expedu-
je spolupracujúcim inštitúciám 80 výtlačkov ER z každého čísla. 

Zameranie ER je orientované na aktuálne problémy tranzitívnych ekonomík s osobitným zreteľom na ich 
zapájanie do integračných a globalizačných procesov. Takéto zameranie by nám mohlo pomôcť pri zara-
dení ER do citačného indexu (SCI). 

V súčasnosti je do SSCI v kategórii ECONOMICS zaradených 172 ekonomických periodík z 20 krajín sveta 
s takouto štruktúrou: 

Austrália – 2, Japonsko – 3, Rakúsko – 1, Mexiko – 1, Kanada – 1, Holandsko – 23, ČR (PE, FÚ) – 2, Rus-
ko – 3, Anglicko – 11, Škótsko – 1, Fínsko – 1, Slovensko (EČ) – 1, Francúzsko – 2, Južná Afrika – 1, NSR 
– 4, Švédsko – 1, India – 1, Švajčiarsko – 5, Írsko – 1, USA – 110. 

Sme toho názoru, že ER v súčasnosti plnia svoje poslanie a prispievajú k utváraniu dobrého obrazu o EU 
doma i vo svete. Ich ďalšie skvalitňovanie v prvom rade závisí od kvality príspevkov z EU i mimo nej. 
V tomto zmysle musia byť ER naďalej záležitosťou celej EU. 
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CENTRUM UNIVERZITNÝCH SLUŽIEB EU 

Centrum univerzitných služieb je účelovým zariadením, ktoré poskytuje komplexné ubytovacie, stravovacie 
a rekreačné služby pre študentov, doktorandov a zamestancov EU v Bratislave. 

Riaditeľka:  ING. ANEŽKA DURANKOVÁ 

Do jeho kompetencie patria: 

Študentský domov a jedáleň Horský park EU, 

Študentské domovy a jedáleň EU v Petržalke, 

Študentský domov Ekonóm a UZ Vlčie hrdlo, 

Učebno-výcvikové zariadenie VIRT, 

Ubytovacie zariadenie POKROK, 

Ubytovacie zariadenie Konventná, 

ŠD Bellova 1, Košice – patrí pod PHF Košice. 

Riaditeľka ŠDaJ Horský park: ING. JANA SUHAJOVÁ 

Riaditeľka ŠDaJ Petržalka: ING. IVETA RUDAVSKÁ 

Riaditeľka ŠDaJ ŠD Ekonóm a ŠD Vlčie hrdlo: MGR. DAGMAR SCHMIDTOVÁ 
Celkový počet zamestnancov CUS je 195, z toho 29 kategórie THP a 166 kategórie R. 

UBYTOVANIE 

EU má v 8 ubytovacích zariadeniach k dispozícii 3 895 lôžok rôznej kvality. Od 01. 09. 2005 bol sprevádz-
kovaný internát v Košiciach na Bellovej 1 pri PHF EU s kapacitou 175 lôžok, čím sa vyriešilo ubytovanie 
študentov a doktorandov. V hodnotenom období sme zrekonštruovali prvý blok zo 7 v najstaršom internáte 
v Horskom parku. Zo starých štvorposteľových izieb sme získali dvojposteľové izby s moderne vybavenou 
kuchynkou a sociálnym zariadením v rámci bunkového systému (2 izby) s kapacitou 102 lôžok. 
V rekonštrukcii sa bude pokračovať. Všetky lôžka boli obsadené. Voľnú kapacitu sme ponúkali hosťom EU, 
ale i cudzím záujemcom. 

Počet študentov a zamestnancov v ubytovacích zariadeniach je uvedený v tabuľke. 

POČET UBYTOVANÝCH PODĽA JEDNOTLIVÝCH ŠD TAB. 3.11 

študentské domovy EU v Bratislave študenti a doktorandi zamestnanci a ostatní počet ubytovaných 
 Dolnozemská 1 415 42 457 
ŠD Petržalka Starohájska 4 260 3 263 
 Starohájska 8 235 5 240 

Prokopa Veľkého 41 1 213 – 1 213 
ŠD Horský park 

Hroboňova 4 706 – 706 

ŠD Vlčie hrdlo 74 450 – 450 

ŠD Ekonóm, Prístavná 8 388 3 391 

ŠD Bellova 1, Košice 175 – 175 

spolu 3 842 53 3 895 
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STRAVOVANIE 

Ekonomická univerzita prevádzkuje tri stravovacie zariadenia: 

• Študentská jedáleň Dolnozemská, ktorá disponuje kapacitou asi 2 000 jedál denne a je schopná pokryť 
celkové potreby v hlavnom areáli školy, ako i plánovaný dovoz stravy do ŠD Ekonóm. 

• Študentská jedáleň Horský park – má kapacitu 1 400 teplých jedál denne. 

• Stravovacie zariadenie na Konventnej s kapacitou 100 teplých jedál denne je od 01. 11. 2005 v prenájme. 

V roku 2005 vyrobili študentské jedálne celkovo 278 748 hlavných jedál, z toho študentom 140 361 a ostat-
ným stravníkom (vrátane zamestnancov) 138 387 porcií. Celková hodnota stravného lístka pre študenta je 
60,- Sk, z toho príspevok zo ŠR je 20,- Sk a študent platí 40,- Sk. Celková hodnota stravného lístka pre 
zamestnanca je 72,- Sk, z toho príspevok zo ŠR je 40,- Sk, zo SF 6,- Sk a zamestnanec platí 31,- Sk. Stra-
vovanie v sobotu je zabezpečené v bufete V3 v budove rektorátu. 

Študentské jedálne okrem stravovania študentov a zamestnancov zabezpečovali rôzne odborné a spolo-
čenské akcie univerzitné, fakultné, pre zamestnancov pri príležitosti životných jubileí a pre cudzie subjekty. 
V decembri 2005 sme otvorili bufet v ŠD Ekonóm, zásobovaný teplými a studenými jedlami zo ŠJ Dolno-
zemská. 

Rozšírili sme používanie stravovacieho systému KREDIT7 v bufete V3 v budove rektorátu. V budúcom roku 
chceme jeho pôsobnosť rozšíriť na všetky stravovacie zariadenia a bufety, s možnosťou stravovania aj pre 
cudzích záujemcov. 

REKREÁCIE 

V uplynulom roku sme zabezpečovali celoročné rekreačné pobyty v RZ POKROK v Hornom Smokovci 
a sezónne v UVZ VIRT vrátane vykonávania celej agendy súvisiacej s ich prideľovaním. 

UVZ VIRT 

V čase od 01. 05. – 30. 06. 2005 poskytovalo priestory na školské výlety, plavecké kurzy a letné sústrede-
nia žiakov z okolia, ako i našich študentov. V čase hlavných prázdnin sa okrem rodinných rekreácií usku-
točnil, tak ako každý rok, detský letný tábor. Celkovo sa tu odrekreovalo 1 175 rekreantov z prevažnej väč-
šiny zamestnanci, dôchodcovia EU a ich rodinní príslušníci. Okrem ubytovania im bolo poskytnuté celo-
denné stravovanie s možnosťou výberu jedál, ako i športové vyžitie (kúpanie v bazéne s termálnou vodou, 
tenis, vodné športy, bicyklovanie). 

RZ POKROK HORNÝ SMOKOVEC 

Poskytuje celoročné služby. V uplynulom roku sme zabezpečili pobyt pre asi 900 návštevníkov, prevažne 
zamestnancov EU, ich rodinných príslušníkov a študentov EU. Objekt je prevádzkyschopný, ale v budúc-
nosti bude potrebná jeho celková rekonštrukcia. 

ZÁMERY NA ROK 2006 

Naďalej skvalitňovať poskytované služby: 

– V úseku ubytovania bude pokračovať rekonštrukcia ďalšieho bloku ŠD Horský park. V ostatných inter-
nátoch hlavne na Starohájskej 4, sú takisto potrebné väčšie opravy. Vybavenie získaného internátu 
v Košiciach je treba postupne dokončiť. 

– V stravovacej oblasti budeme hľadať možnosti zvýšenia podaných jedál a počtu stravníkov. V ŠD Eko-
nóm chceme zabezpečiť stravovanie Kreditom7. 
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FOLKLÓRNY SÚBOR EKONÓM 

Organizačný vedúci: MGR. ONDREJ LENÁR 

Umelecká vedúca: MGR. ART. LENKA ŠÚTOROVÁ 

Tajomníčka: ING. SOŇA VANKOVÁ 

Hospodárka: BOŽENA LABÁTHOVÁ 

Vedúca tanečnej zložky: MGR. ART. LENKA ŠÚTOROVÁ 

Vedúca speváckej zložky: ING. JANA KOLLÁROVÁ 

Pedagógovia tanca: ING. LUCIA NINČÁKOVÁ 

 ING. JAROSLAV GAJDOŠ 

 JÁN TEŠINSKÝ 

 MATEJ ŠÚTORA 

ČINNOSŤ FOLKLÓRNEHO SÚBORU EKONÓM V ROKU 2005 

ZÁJAZDY, FESTIVALY A VYSTÚPENIA 

V januári 2005 usporiadal FS Ekonóm benefičné vystúpenie na pomoc Vysokým Tatrám. Výťažok z vystú-
penia 220 000,- Sk prevzal osobne starosta Vysokých Tatier. 

Na prelome mesiacov júl – august sa FS EKONÓM zúčastnil na úspešnom zájazde na Medzinárodnom 
folklórnom festivale v Porte v Portugalsku. 

Na Medzinárodnom folklórnom festivale vysokoškolských súborov Akademický Zvolen 2005 sa predstavil 
programovým blokom zo Zamutova v choreografii umeleckej vedúcej súboru Mgr. art. Lenky Šútorovej. 

FS Ekonóm vystupoval v roku 2005 na folklórnych festivaloch na Myjave, v Očovej, vo Svidníku a na rôz-
nych folklórnych podujatiach v Bratislave – Petržalke, Ružinove, Rači, Rusovciach, ako aj na festivale 
v Pandorfe v Rakúsku. 

Nemenej dôležité boli aj vystúpenia FS Ekonóm na rôznych akciách organizovaných Ekonomickou univer-
zitou v Bratislave. 
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