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VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI 
EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE ZA ROK 2007 

Výročná správa o činnosti Ekonomickej v Bratislave za rok 2007 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 v zne-
ní neskorších predpisov a zákona č. 363/2007 Z. z. 

ÚVOD 
Ekonomická univerzita v Bratislave je etablovaná univerzita s vyspelým pedagogickým zborom a solídnou 
vedeckovýskumnou základňou. V slovenskom vysokoškolskom ekonomickom vzdelávaní EU so svojimi šies-
timi fakultami zaujíma popredné miesto, a to tak počtom študentov, ako aj širokou ponukou akreditovaných 
študijných programov na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia. Je lídrom medzi ekonomickými univer-
zitami, čo potvrdila svojim hodnotením aj agentúra ARRA. V súlade so svojimi tradíciami pokladá za svoju 
najdôležitejšiu úlohu stať sa prestížnou a konkurencie schopnou univerzitnou vysokou školou, ktorej bude 
patriť významné postavenie aj v stredoeurópskom regióne. 

Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len „EU“ alebo „univerzita“) sa v roku 2007 zamerala predovšetkým 
na plnenie svojho poslania v hlavných smeroch svojej činnosti, t. j. zabezpečovať kvalitné vzdelávanie vo 
všetkých troch stupňoch štúdia a realizovať úspešnú vedeckovýskumnú činnosť. 

Výročná správa bilancuje činnosť Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2007 vo všetkých oblastiach jej 
činnosti. Obsahuje prehľad činností vykonávaných v hodnotenom roku súvisiacich s plnením poslania EU 
v Bratislave, výsledky hodnotení úrovne vo vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti, zmeny vnútorných 
predpisov a zmeny v orgánoch univerzity, ktoré nastali v roku 2007. Sú v nej zachytené nielen najdôležitejšie 
údaje a výsledky za rok 2007, ale aj hlavné trendy rozvoja EU v Bratislave na rok 2008. 

Činnosť EU v Bratislave v roku 2007 vychádzala z  Hlavných úloh rozvoja univerzity Ekonomickej univerzity 
v Bratislave na rok 2007, zo zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách (ďalej len „zákon o VŠ), a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č.363/2007 Z. z., zákona č. 132/2002 
Z. z. o vede a technike a zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších pred-
pisov. 

Z hľadiska zabezpečenia ďalšieho rozvoja univerzity a jej jednotlivých fakúlt boli na obdobie rokov 2007 – 
2011 s výhľadom do roku 2015 vytýčené tieto priority: 

• Získanie štatútu univerzitná vysoká škola, 

• Evalvácia predpokladov pre akreditáciu EU v rámci systému EQUIS. 

Na naplnenie týchto dlhodobých strategických cieľov boli na rok 2007 pre jednotlivé stanovené oblasti čin-
nosti univerzity stanovené tieto priority: 

1.  Pripraviť komplexnú akreditáciu EU v Bratislave s cieľom získať zaradenie univerzity do kategórie uni-
verzitných vysokých škôl. 

2. Trvale zabezpečiť kvalitu všetkých činností u každého subjektu pôsobiaceho na EU v Bratislave. 

3. Spracovať zámery rozvoja EU v Bratislave na funkčné obdobie 2007 – 2011 s výhľadom do roku 2015. 

4. Začať prípravné práce na zriadení ďalšej fakulty EU v Bratislave. 

5. Zaviesť nový informačný systém na EU v Bratislave. 

Uvedené priority univerzity boli podrobne rozpracované a premietnuté do plánu hlavných úloh na rok 2007. 
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ZLOŽENIE ORGÁNOV EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

VEDENIE EU V BRATISLAVE 

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. rektor 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 1. prorektor a prorektor pre vzdelávanie 

doc. Ing. Ľubomír Strieška, PhD. prorektor pre rozvoj univerzity 

prof. Ing. Dagmar Lesáková, PhD. prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium 

doc. PhDr. Jana Lenghardtová, PhD. prorektorka pre zahraničné vzťahy 

doc. Ing. Ivan Brezina, PhD. prorektor pre informatizáciu a styk s verejnosťou 

Ing. Mária Dziurová kvestorka 

KOLÉGIUM REKTORA EU V BRATISLAVE 

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. rektor 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 1. prorektor 

doc. Ing. Ľubomír Strieška, PhD. prorektor 

prof. Ing. Dagmar Lesáková, PhD. prorektorka 

doc. PhDr. Jana Lenghardtová, PhD. prorektorka 

doc. Ing. Ivan Brezina, PhD. prorektor 

prof. Ing. Ján Lisý, PhD. dekan Národohospodárskej fakulty EU (NHF EU) 

prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc. dekan Obchodnej fakulty EU (OF EU) 

prof. Ing. Michal Fendek, PhD. dekan Fakulty hospodárskej informatiky EU (FHI EU) 

doc. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc. dekan Fakulty podnikového manažmentu EU (FPM EU) 

prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. dekanka Fakulty medzinárodných vzťahov EU (FMV EU) 

prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. dekan Podnikovohospodárskej fakulty EU so sídlom v Košiciach (PHF EU) 

Ing. Mária Dziurová kvestorka 

prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. predseda Akademického senátu EU 

Ing. Peter Trúchly predseda Rady ZO OZ PŠaV 

Michal Brčák prezident Študentského parlamentu EU 

DEKANI FAKÚLT EU V BRATISLAVE 

prof. Ing. Ján Lisý, PhD. NHF EU 

prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc. OF EU 

prof. Ing. Michal Fendek, PhD. FHI EU 

doc. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc. FPM EU 

prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. FMV EU 

prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. PHF EU so sídlom v Košiciach 
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AKADEMICKÝ SENÁT EU V BRATISLAVE 

predseda  Ing. Michal Borodovčák, CSc., poverený vedením AS EU do 28. 06. 2007 
    prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc., predseda AS EU od 29. 06. 2007 
tajomníčka Ing. Monika Štefíková do 29. 06. 2007 

RNDr. Daniela Sivašová, PhD., od 29. 06. 2007 

ZAMESTNANECKÁ ČASŤ AS EU 
prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc., Ing. Jana Czillingová, prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc., doc. Ing. Elena Feti-
sovová, CSc., Ing. Elena Fifeková, CSc., doc. Ing. Eva Horvátová, CSc., PhDr. Simona Hudecová, doc. Ing. 
Igor Kosír, CSc., doc. Ing. Alica Lacková, CSc., doc. Ing. Silvia Megyesiová, PhD., prof. RNDr. Ing. František 
Peller, CSc., PhDr. Iveta Rizeková, doc. Ing. Eva Sodomová, PhD., prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc., PaedDr. 
Emília Vokálová, CSc., Ing. Martin Vovk, PhD., prof. Ing. Peter Závodný, CSc., Ing. Anton Zdarilek 

ŠTUDENTSKÁ ČASŤ AS EU 
Michal Brčák, Štefan Taška, Miroslava Králiková, Bohuslav Pisár, Anna Hollá, Pavol Gežík, Petra Abrmano-
vá, Martin Szilagyi, Miroslav Talian, Monika Satková, Rastislav Trnka, Miloš Vaľovský 

VEDECKÁ RADA EU V BRATISLAVE 

predseda  Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor 
tajomníčka Erika Záhradníková 

ČLENOVIA 
prof. Ing. Ferdinand Daňo, CSc., doc. Ing. Ivan Brezina, CSc., doc. PhDr. Jana Lenghardtová, CSc., prof. 
Ing. Dagmar Lesáková, CSc., doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc., prof. Ing. Michal Fendek, PhD., prof. Ing. 
Jaroslav Kita, CSc., prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc., prof. Ing. Ján Lisý, CSc., doc. Ing. Ľuboslav Szabo, 
CSc., prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD., prof. Ing. Peter Baláž, PhD., prof. 
Ing. Milan Buček, DrSc., prof. Ing. Jozef Kráľovič, CSc., Ing. Anna Michálková, PhD., doc. Ing. Ružena Par-
delová, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., prof. Ing. Anna Šlosárová, PhD., prof. JUDr. Ľudovít Tóth, 
CSc., Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Varcholová, CSc., prof. Ing. Pavol Vincúr, CSc., prof. Ing. Karol Zalai, CSc., 
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., Ing. Ivan Šramko, prof. h. c. prof. Ing. Mikuláš 
Šupin, CSc., Ing. Elena Trenčianska, CSc., prof. Ing. Milota Vetráková, PhD., doc. Ing. Peter Mihók, CSc., 
doc. Ing. Anna Pilková, CSc., MBA, prof. PhDr. RNDr. Stanislav Polouček, CSc., Ing. Róbert Šimončič, CSc., 
Ing. Bohdan Wojnar, Ing. Vladimír Bajan 

SPRÁVNA RADA EU V BRATISLAVE 
predseda   Ing. Ivan Šramko, guvernér Národnej banky Slovenska 
podpredseda  Ing. Jolana Petrášová, členka predstavenstva, Slovintegra, a. s. 

ČLENOVIA 
Ing. Peter Hrnek, CSc., riaditeľ Správy finančnej kontroly; RNDr. Peter Mach, bývalý predseda Štatistického 
úradu SR; Ing. Mikuláš Milko, generálny riaditeľ HYDROTOUR, a. s. (od 07. 11. 2007); Ing. Peter Mertus, 
PhD., generálny riaditeľ RINGIER Slovakia, a. s. (od 07. 11. 2007); Ing. Viktor Maťovčík, súkromný podnika-
teľ; Ing. Vladislav Šimka, bývalý vedúci Služobného úradu MV SR; hosťujúca doc. Ing. Elena Trenčianska, 
CSc., TREINCO, spol. s. r. o.; Bratislava; Ing. Ladislav Rehák, predseda predstavenstva ORANGE Sloven-
sko, a. s.; Ing. Alexander Rozin, CSc., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Incheba, a. s.; Michal 
Brčák, prezident Študentského parlamentu EU (od 07. 11. 2007) 
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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 označujú 
termínom celouniverzitné pracoviská 

• rektorát 

• účelové zariadenia 

FAKULTY EU V BRATISLAVE 

• 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 

CELOUNIVERZITNÉ PRACOVISKÁ EU V BRATISLAVE 

• Ústav výpočtovej techniky EU (ÚVT EU) 

• Ústav jazykov EU (ÚJ EU) 

• Centrum ďalšieho vzdelávania EU (CĎV EU) 

• Slovenská ekonomická knižnica EU (SEK EU) 

• Vydavateľstvo EKONÓM EU (VE EU) 

• Centrum telesnej výchovy a športu EU (CTVŠ EU) 

• Centrum protidrogových a poradenských služieb EU (CPaPS EU) 

• Ústav medzinárodných programov EU (ÚMP EU) 

• Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou EU (CKaVV EU) 

• Centrum na zabezpečenie a podporu kvality EU (CZaPK EU) 

• Archív EU 

• Redakcia časopisu Ekonomické rozhľady EU 
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REKTORÁT EU V BRATISLAVE 
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 

• 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 V BRATISLAVE 

• Centrum univerzitných služieb EU 

• Študentský domov a jedálne Horský park 

• Študentské domovy v Petržalke 

• Študentský domov Ekonóm, Prístavná 1 

• Študentský domov Vlčie hrdlo 74 

• Ubytovacie zariadenie Pokrok – Horný Smokovec 

• Stravovacie a ubytovacie zariadenie Konventná 1 

• Účelové zariadenie – Vila Horský park 

• Folklórny súbor Ekonóm 

UNIVERZITNÉ INŠTITUCIONALIZOVANÉ AKTIVITY 

• Vysokoškolský klub Ekonóm 

• TJ Slávia Ekonóm 
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PRVÁ ČASŤ 

1.1 VÝCHOVA A VZDELÁVANIE 
Oblasť výchovy a vzdelávania na Ekonomickej univerzite v Bratislave bola v roku 2007 ovplyvnená novelou 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, ktorá vstúpila do platnosti 01. 09. 2007. Uvedená novela vyvolala potrebu prispôsobiť niektoré 
činnosti a predovšetkým študijné a štipendijné predpisy novým podmienkam. Podľa uvedeného zákona 
o vysokých školách bol organizovaný celý prvý stupeň štúdia, ako aj druhý stupeň štúdia. Na všetkých fakul-
tách Ekonomickej univerzity v Bratislave s výnimkou Fakulty hospodárskej informatiky však bolo štúdium or-
ganizované aj podľa doterajších predpisov a to vo štvrtom a piatom ročníku štúdia. Štúdium bolo organizo-
vané dennou aj externou formou. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť predstavuje dlhodobo jednu z hlavných činností fakúlt Ekonomickej univerzity 
v Bratislave a zameriava sa predovšetkým na tvorbu, rozvoj a sprostredkovanie poznatkov vo vybraných 
a perspektívnych študijných odboroch a študijných programoch, na modernizáciu a internacionalizáciu vzde-
lávania s cieľom zlepšiť kvalitu a efektívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom poznatkov 
vedeckého výskumu a prepojenia na hospodársku a spoločenskú prax. 

Obsahové zameranie jednotlivých študijných programov Ekonomickej univerzity v Bratislave a jej fakúlt je 
v súlade s profilom týchto fakúlt, pričom vychádza z potrieb trhu práce, ako aj z potreby zvyšovania kvality 
pedagogického procesu a prispieva tak k rastu konkurencieschopnosti študentov Ekonomickej univerzity 
v Bratislave v rámci trhu vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v rámci širšieho medzinárodného vzdeláva-
cieho priestoru. 

PREHĽAD POČTU AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV 
1. A 2. STUPŇA ŠTÚDIA NA EKONOMICKEJ UNIVERZITE V BRATISLAVE 

A JEJ FAKULTÁCH 
 TAB. 1.1.1 

fakulta 1. stupeň 2. stupeň spolu 
NHF 6 9 15 
OF 2 5 7 
FHI 4 6 10 
FPM 2 7 9 
FMV 2 1 3 
PHF 2 1 3 

EU (ÚMP) 0 3 3 

EU spolu 18 32 50 

V akademickom roku 2006/2007 bolo vzdelávanie zabezpečované iba v akreditovaných študijných progra-
moch 1. a 2. stupňa štúdia, a to nielen v pedagogickom pracovisku Bratislava, ale aj v mimobratislavských 
pedagogických pracoviskách. Bakalárske štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave je organizované aj 
v ďalších pedagogických pracoviskách, a to v Nových Zámkoch dennou formou (Obchodná fakulta EU) 
a externou formou v Púchove a Topoľčanoch (Obchodná fakulta EU), v Púchove, Žarnovici, v Leviciach 
a Senici (Fakulta hospodárskej informatiky EU), v Michalovciach (Podnikovohospodárska fakulta EU so síd-
lom v Košiciach). Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach zabezpečovala v pedagogickom pra-
covisku Michalovce aj vzdelávanie na druhom stupni štúdia. 
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V ponuke akreditovaných študijných programov bol tiež celouniverzitný medzinárodný bilaterálny študijný 
program Medzinárodný finančný manažment, ktorý je výrazom spolupráce s Univerzitou Martina Luthera 
v Halle-Wittenbergu. Absolventi tohto študijného programu získali dvojitý diplom Univerzity Martina Luthera 
v Halle-Wittenbergu a Ekonomickej univerzity v Bratislave. V roku 2007 skončilo toto štúdium 12 absolven-
tov. 

V akademickom roku 2007 boli akreditované ďalšie celouniverzitné študijné programy vyučované v cudzích 
jazykoch, a študijný program v anglickom jazyku Medzinárodný manažment a študijný program vo francúz-
skom jazyku Manažment predaja. 

PRIJÍMACIE KONANIE 
Prijímanie uchádzačov na študijné programy Ekonomickej univerzity v Bratislave a jej fakúlt sa realizovalo 
pre akademický rok 2007/2008 podľa zásad prijímacieho konania, ktoré schválil Akademický senát Ekono-
mickej univerzity v Bratislave a akademické senáty jednotlivých fakúlt. Niektoré fakulty Ekonomickej univerzi-
ty v Bratislave prijímali vybraných uchádzačov o štúdium aj bez prijímacej skúšky, a to na základe splnenia 
podmienok stanovených príslušnou fakultou na prijatie bez prijímacej skúšky. Na Fakulte medzinárodných 
vzťahov vykonali prijímaciu skúšku všetci uchádzači o štúdium. 

V roku 2007 sa prihlásilo na štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave a jej fakultách pre 1. stupeň štú-
dia 11 256 uchádzačov, ktorí mali možnosť podať si samostatnú prihlášku na viacej fakúlt Ekonomickej uni-
verzity v Bratislave, z čoho bolo 1 911 duplicitných prihlášok, t. j. uchádzač si podal prihlášky na viacej fakúlt 
Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

Z 9 345 pozvaných uchádzačov o 1. stupeň štúdia sa prijímacích skúšok v riadnom termíne zúčastnilo 7 492 
uchádzačov, t. j. 80,17 % z prihlásených uchádzačov. Prijatých bolo celkom 5 694 uchádzačov, t. j. 76,00 % 
zo zúčastnených uchádzačov, z toho 1 640 uchádzačov bolo prijatých bez prijímacích skúšok, čo z celkové-
ho počtu prijatých predstavuje 28,80 %. Prijímacie skúšky na 1. stupeň štúdia sa konali na celej Ekonomickej 
univerzite v Bratislave jednotným spôsobom (písomne formou testov), a to z  predmetov matematika, cudzí 
jazyk a základy ekonómie a ekonomiky. Na Fakulte medzinárodných vzťahov sa prijímacie skúšky konali 
okrem vyššie uvedených predmetov aj z druhého cudzieho jazyka. Uchádzači o štúdium zo zahraničia boli 
povinní vykonať prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka. V predmete cudzí jazyk mal uchádzač možnosť 
výberu z týchto cudzích jazykov: anglického, nemeckého, ruského, francúzskeho, španielskeho a talianske-
ho (na Podnikovohospodárskej fakulte EU so sídlom v Košiciach bez talianskeho jazyka). 

Prevažná väčšina uchádzačov vykonala prijímaciu skúšku z anglického jazyka (73 %) alebo nemeckého ja-
zyka (23,4 %). Z francúzskeho jazyka vykonalo prijímaciu skúšku 0,98 % uchádzačov, ktorí sa zúčastnili pri-
jímacej skúšky, z ruského jazyka 0,7 %, zo španielskeho jazyka 0,84 % a z talianskeho jazyka 0,5 % uchá-
dzačov, ktorí sa zúčastnili prijímacích skúšok. 

Ekonomická univerzita v Bratislave sa aj v roku 2007 zúčastnila Akadémie vzdelávania určenej pre študen-
tov stredných škôl a pre záujemcov o štúdium v študijných programoch Ekonomickej univerzity v Bratislave 
a jej fakúlt. 

ÚSPEŠNOSŤ UCHÁDZAČOV NA PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH PRE AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 PODĽA PREDMETOV TAB. 1.1.2 

fakulta matematika cudzí jazyk základy ekonómie a ekonomiky 
NHF 51,07 58,83 67,09 
OF 53,48 66,73 62,12 
FHI 44,33 52,02 61,54 
FPM 44,98 57,17 58,19 
FMV 72,59 96,79 (86,59) 77,84 
PHF 46,67 54,13 59,47 

EU spolu 49,81 60,91 62,45 
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PREHĽAD O PRIHLÁSENÝCH, PRIJATÝCH A ZAPÍSANÝCH ŠTUDENTOCH EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 
V ROKU 2007 DO 1. ROČNÍKA 1. STUPŇA ŠTÚDIA (Z NOVOPRIJATÝCH ŠTUDENTOV) TAB. 1.1.3 

 NHF OF FHI FPM FMV PHF spolu 
prihlásení 2028 3022 1891 2717 446 1152 11256 
prijatí 1143 1415 1101 1238 211 586 5694 
zapísaní 622 684 649 523 140 376 2994 
% zapísaných k prijatým 54,42 48,34 58,95 42,25 47,31 64,17 52,58 

 
PREHĽAD AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV 1. STUPŇA ŠTÚDIA (BC.) NA EKONOMICKEJ UNIVERZITE 
V BRATISLAVE, V KTORÝCH SA V AKADEMICKOM ROKU 2007/2008 ZAČALA VÝUČBA V 1. ROČNÍKU TAB. 1.1.4 

fakulta študijný program miesto 
národné hospodárstvo 
ľudské zdroje v sociálno-ekonomickom rozvoji 
financie, bankovníctvo a investovanie 
poisťovníctvo 
verejná správa a regionálny rozvoj 

NHF 

učiteľstvo praktických ekonomických predmetov 

Bratislava 

podnikanie v obchode a cestovnom ruchu Bratislava, Nové Zámky 
OF 

zahraničnoobchodné podnikanie Bratislava, Topoľčany 

hospodárska informatika 
manažérske rozhodovanie a informačné technológie 
účtovníctvo 

Bratislava 
FHI 

účtovníctvo a hospodárska informatika Bratislava, Levice, Púchov, Žarnovica, Senica 

ekonomika a manažment podniku 
FPM 

finančný manažment 
Bratislava 

FMV medzinárodné ekonomické vzťahy Bratislava 

ekonomika a manažment podniku Košice, Michalovce 
PHF 

obchodné podnikanie Košice 

Prijímacie konanie na 2. stupeň štúdia organizovali jednotlivé fakulty podľa zásad prijímacieho konania pre 
2. stupeň štúdia, ktoré schválili akademické senáty fakúlt. V akademickom roku 2007/2008 sa otvárali iba 
akreditované študijné programy. 

Okrem toho prebiehal v roku 2007 výchovno-vzdelávací proces na jednotlivých fakultách Ekonomickej uni-
verzity aj v študijných odboroch akreditovaných v roku 2001. Študenti týchto študijných odborov študovali 
v 4. – 5. ročníku štúdia. 

Na 2. stupeň štúdia sa prihlásilo spolu 1 015 uchádzačov, z ktorých bolo prijatých 916 uchádzačov, čo pred-
stavuje 90,24 %. Z tohto počtu sa na štúdium 2. stupňa štúdia zapísalo takmer 98 % prijatých uchádzačov. 

 
PREHĽAD O PRIHLÁSENÝCH, PRIJATÝCH A ZAPÍSANÝCH ŠTUDENTOCH EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 
V ROKU 2007 DO 1. ROČNÍKA 2. STUPŇA ŠTÚDIA (Z NOVOPRIJATÝCH ŠTUDENTOV) TAB. 1.1.5 

 NHF OF FHI FPM PHF ÚMP spolu 
prihlásení 113 134 571 80 91 26 1015 
prijatí 72 117 569 41 91 26 916 
zapísaní 70 117 553 40 91 25 896 
% zapísaných k prijatým 97,22 100,00 97,18 97,56 100,00 96,15 97,81 
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PREHĽAD AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV 2. STUPŇA ŠTÚDIA (ING.) NA EKONOMICKEJ UNIVERZITE 
V BRATISLAVE, V KTORÝCH SA V AKADEMICKOM ROKU 2007/2008 ZAČALA VÝUČBA V 1. ROČNÍKU TAB. 1.1.6 

fakulta študijný program miesto 

bankovníctvo 
NHF 

verejná správa a regionálny rozvoj 
Bratislava 

medzinárodný obchod 
manažment cestovného ruchu OF 
obchodný manažment 

Bratislava 

účtovníctvo a audítorstvo 

účtovníctvo a finančné riadenie 

hospodárska informatika 

operačný výskum a ekonometria 

štatistické metódy v ekonómii 

FHI 

aktuárstvo 

Bratislava 

FPM všeobecný manažment Bratislava 

PHF finančné riadenie podniku Košice 

ÚMP medzinárodný finančný manažment Bratislava, Halle 

Celkom sa na štúdium 1. a 2. stupňa štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave prihlásilo 12 271 uchá-
dzačov, z ktorých bolo na štúdium prijatých 6 610, čo predstavuje 53,86 %. Z prijatých uchádzačov sa na 
štúdium do 1. ročníka 1. a 2. stupňa štúdia zapísalo 3 890 študentov, čo predstavuje takmer 59 %. 

 

PREHĽAD O PRIHLÁSENÝCH, PRIJATÝCH A ZAPÍSANÝCH ŠTUDENTOCH EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 
V ROKU 2007 DO 1. ROČNÍKA 1. A 2. STUPŇA ŠTÚDIA (Z NOVOPRIJATÝCH ŠTUDENTOV) TAB. 1.1.7 

 NHF OF FHI FPM FMV PHF ÚMP spolu 
prihlásení 2141 3156 2462 2797 446 1243 26 12271 
prijatí 1215 1532 1670 1279 211 677 26 6610 
zapísaní 692 801 1202 563 140 467 25 3890 
% zapísaných k prijatým 56,95 52,28 71,97 44,02 47,31 68,98 96,15 58,85 

Štúdium v celouniverzitných študijných programoch vyučovaných v cudzích jazykoch – Medzinárodný ma-
nažment a Manažment predaja sa v roku 2007 nezačalo pre nedostatočný záujem o toto štúdium spôsobený 
akreditáciou týchto programov až v priebehu roka 2007 a s tým spojené oneskorené zverejnenie podmienok 
na štúdium v týchto programoch. 
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ŠTUDENTI A ABSOLVENTI EKONOMICKEJ UNIVERZITY 
Oproti roku 2006 klesol počet študentov 1. a 2. stupňa štúdia v roku 2007 z 13 432 na 13 317, t. j. o 0,86 %. 
Počet žien zapísaných na štúdium študijných programov a študijných odborov Ekonomickej univerzity pred-
stavoval v roku 2007 8 486, t. j. 63,7 % z celkového počtu študentov. 

POČET ŠTUDENTOV ZAPÍSANÝCH NA ŠTUDIJNÉ PROGRAMY A ŠTUDIJNÉ ODBORY PODĽA JEDNOTLIVÝCH FAKÚLT  
EKONOMICKEJ UNIVERZITY K 31. 10. 2007 TAB. 1.1.8 
fakulta stupeň štúdia (druh) forma štúdia 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník spolu 

1. Bc. D 486 456 380   1322 
1. Bc. E 162 111 113   386 
2. Ing. E 70 32    102 
Ing. D    478 300 778 
Ing. E    119 133 252 

NHF 

spolu  718 599 493 597 433 2840 
1. Bc. D 526 611 447   1584 
1. Bc. E 185 69 99   353 
2. Ing. D 38 25    63 
2. Ing. E 86 100    186 
Ing. D    418 311 729 
Ing.  E    94 97 191 

OF 

spolu  835 805 546 512 408 3106 
1. Bc. D 462 518 281   1261 
1. Bc. E 187 173 154   514 
2. Ing. D 358     358 
2. Ing. E 197     197 
Ing. D    2 254 256 
Ing. E     197 197 

FHI 

spolu  1204 691 435 2 451 2783 
1. Bc. D 515 448 385   1348 
1. Bc. E 84 54 88   226 
2. Ing. E 41 35    76 
Ing. D    292 258 550 
Ing.  E    67 65 132 

FPM 

spolu  640 537 473 359 323 2332 
1. Bc. D 142 165 122   429 
Ing. D    101 111 212 FMV 
spolu  142 165 122 101 111 641 
1. Bc. D 259 277 231   767 
1. Bc. E 119 64 87   270 
2. Ing. E 91 42    133 
Ing. D    190 151 341 
Ing. E    28 37 65 

PHF 

spolu  469 383 318 218 188 1576 
2. Ing. D 25 14    39 ÚMP 
spolu  25 14    39 
1. Bc. D 2390 2475 1846   6711 
1. Bc. E 737 471 541   1749 
2. Ing. D 421 39    460 
2. Ing. E 485 209    694 
Ing. D    1481 1385 2866 
Ing. E    308 529 837 

EU 
spolu 

spolu  4033 3194 2387 1789 1914 13317 

Podiel externých študentov na celkovom počte študentov 1. a 2. stupňa štúdia každoročne klesá a v roku 
2007 predstavoval 24,6 %, čo predstavovalo oproti roku 2004 pokles o 13 %. 
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VÝVOJ POČTU ŠTUDENTOV EXTERNÉHO ŠTÚDIA NA CELKOVOM POČTE ŠTUDENTOV PODĽA JEDNOTLIVÝCH FAKÚLT 
 TAB. 1.1.9 

2005 2006 2007 
fakulta 

spolu externí % spolu externí % spolu externí % 
NHF 2878 888 30,9 2904 827 28,5 2840 740 26,1 
OF 2946 906 30,8 3092 776 25,1 3106 730 23,5 
FHI 2593 1003 38,7 2813 834 29,6 2783 908 32,6 
FPM 2395 443 18,5 2516 627 24,9 2332 434 18,6 
FMV 519 0 0 646 0 0 641 0 0 
PHF 1395 299 21,4 1428 383 26,8 1576 468 29,7 
ÚMP 43 0 0 33 0 0 39 0 0 

EU 12769 3539 27,7 13432 3447 25,7 13317 3280 24,6 

Fakulty Ekonomickej univerzity venujú pravidelnú pozornosť zvyšovaniu kvalitatívnej úrovne štátnych, inovu-
jú otázky a tézy štátnych skúšok tak, aby zodpovedali aktuálnym vedeckým poznatkom z daného študijného 
odboru. K zvýšeniu kvality štátnych skúšok prispieva aj účasť významných odborníkov z hospodárskej praxe, 
či zahraničných vysokých škôl v komisiách pre štátne skúšky. 

V roku 2007 došlo k úprave a registrácii časti Študijného poriadku Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá 
sa týkala uznávania štúdia študentov v rámci jednotlivých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa pravidelne uskutočňuje výučba takmer 50 odborných 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 medzinárodných programov. Všetky predmety vyučované v cudzích jazykoch sú akreditova-
né akreditačnou komisiou Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

Jednotlivé fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave venujú pravidelnú pozornosť hodnoteniu kvality vzde-
lávania. Pravidelne organizujú pracovné stretnutia vedení fakúlt so zástupcami študentov a realizujú štu-
dentské ankety, na základe ktorých získavajú informácie o kvalite výučby jednotlivých predmetov. Výsledky 
týchto ankiet sú predmetom rokovaní kolégií dekanov. 

Absolventi Ekonomickej univerzity nachádzajú po ukončení štúdia uplatnenie v praxi. Výskyt nezamestna-
ných absolventov Ekonomickej univerzity je zväčša len krátkodobý. 

POČET ABSOLVENTOV PODĽA JEDNOTLIVÝCH FAKÚLT EKONOMICKEJ UNIVERZITY V ROKU 2007 TAB. 1.1.10 

druh štúdia forma štúdia NHF OF FHI FPM FMV PHF ÚMP spolu 

Bc. D 0 41 343 0 0 0 0 384 
Bc. E 51 52 163 44 0 77 0 387 
Ing. D 335 343 264 286 78 159 12 1477 
Ing. E 157 190 160 115 0 27 0 649 

spolu  543 626 930 445 78 263 12 2897 

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovali v roku 2007 kvalifikovaní interní a externí učitelia Ekonomickej 
univerzity v Bratislave. Celkovo pôsobilo k 31. 10. 2007 na Ekonomickej univerzite v Bratislave 611 učiteľov, 
z ktorých predstavovali takmer 10 % profesori, viac ako 21 % tvorili docenti, viac ako 63 % boli zastúpení 
v celkovom počte odborní asistenti a viac ako 4 % tvorili asistenti a lektori. 
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STAV UČITEĽOV NA EU V BRATISLAVE K 31. 10. 2007 TAB. 1.1.11 

fakulta profesor docent odborný asistent asistent lektor spolu
NHF 17 39 71 2  129
OF 11 21 62 5  99
FHI 12 21 68 6 1 108
FPM 10 32 57 9  108
FMV 4 3 23   30
PHF 5 9 38   54
ostatné celouniverzitné pracoviská (ÚJ, CTVŠ) 2 6 70 2 3 83
EU spolu 61 131 389 25 4 611

Priama pedagogická činnosť vysokoškolských učiteľov na základe ich funkčného zaradenia na fakultách 
a celouniverzitných pracoviskách predstavovala viac ako 133 550 hodín, pričom skutočnosť bola na úrovni 
takmer 154 000 hodín, čo znamenalo, že v akademickom roku 2006/2007 bola priama pedagogická norma 
splnená na úrovni Ekonomickej univerzity na 115,20 %. 

PLNENIE PRIAMEJ PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI FAKÚLT A CELOUNIVERZITNÝCH PEDAGOGICKÝCH PRACOVÍSK  
EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE V AKADEMICKOM ROKU 2006/2007 TAB. 1.1.12 

fakulta/pracovisko norma v hodinách skutočnosť v hodinách % plnenia 
NHF 26 989 28 309 104,9 
OF 22 197 24 172 108,9 
FHI 23 501 26 147 111,3 
FPM 24 145 27 956 115,8 
FMV 7 850 7 128 90,8 
PHF 11 625 14 121 121,5 
ÚJ 13 485 20 792 154,2 
CTVŠ 3 760 5 218 138,8 
EU spolu 133 552 153 843 115,2 

EDIČNÝ PROGRAM 
So zabezpečením kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu veľmi úzko súvisí aj pokrytie predmetov ak-
tuálnou študijnou literatúrou, v ktorej sú obsiahnuté najnovšie vedecké poznatky učiteľov jednotlivých kate-
dier. 

Pri zostavovaní edičného programu v roku 2007 sa vychádzalo z platných študijných plánov jednotlivých fa-
kúlt Ekonomickej univerzity, pričom v ňom boli zaradené najmä tituly potrebné na zabezpečenie povinných, 
povinne voliteľných a výberových predmetov v rámci nových študijných programov 1. a 2. stupňa vysoko-
školského štúdia. 

Plnenie edičného programu je však stále neuspokojivé. Uvedený nedostatok bude potrebné v nasledujúcom 
období odstrániť tým, že učitelia vyvinú väčšie úsilie v tejto oblasti a vedúci katedier budú klásť zvýšený dô-
raz na jeho plnenie. To má napomôcť aj nová smernica o edičnej činnosti, ktorá upravuje túto oblasť kom-
plexne od prípravy edičného programu až po výrobu titulov a ich cenotvorbu, vrátane vydavateľskej zmluvy 
a dôsledkov neplnenia ustanovení vydavateľskej zmluvy pre autorov. 
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POČET TITULOV URČENÝCH NA VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES VYDANÝ VO VYDAVATEĽSTVE EKONÓM V ROKU 
2007 PODĽA EDIČNÉHO PROGRAMU EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE NA ROK 2007 TAB. 1.1.13 

učebnice monografie učebné texty spolu fakulta/ 
pracovisko plán skutočnosť % plán skutočnosť % plán skutočnosť % plán skutočnosť % 
NHF 7 3 43 11 6 55 29 10 34 47 19 40
OF 13 9 69 14 8 57 18 6 33 45 23 51
FHI 9 3 33 10 4 40 24 10 42 43 17 40
FPM 6 3 50 7 2 29 17 14 82 30 19 63
FMV 2 1 50 – – – 10 4 40 12 5 42
PHF 3 2 67 5 2 40 8 0 0 16 4 25
ÚJ – – – – – – 13 6 46 13 6 46

spolu 40 21 52 47 22 47 119 50 42 206 93 45

OCEŇOVANIE TALENTOVANÝCH ŠTUDENTOV 

V roku 2007 fakulty EU v Bratislave oceňovali študentov za vynikajúce študijné výsledky, ako aj najlepšie 
diplomové práce. 

Národohospodárska fakulta 
• 1 študentka získala Cenu Tatrabanky za najlepšiu diplomovú prácu 
• 1 študent získal Cenu Nadácie Penta 
• 2 študentky získali cenu rektora EU 

Obchodná fakulta 
• 4 študenti získali Cenu dekana Obchodnej fakulty EU za vynikajúce študijné výsledky 
• 6 študentov získalo Cenu Nadácie MERKÚR za vynikajúce študijné výsledky 
• 1 študentka získala Cenu rektora EU 
• 2 študenti získali Cenu Nadácie Penta za vynikajúce študijné výsledky 
• 3 študentom bola udelená Vontoblova cena za najlepšiu diplomovú prácu z oblasti medzinárodných fi-

nančných a  peňažných vzťahov, bankovníctva a procesov súvisiacich s členstvom SR v Európskej únii 
• 3 študenti získali Cenu predsedu COOP Jednota Slovensko za najlepšiu diplomovú prácu v oblasti ob-

chodných a ostatných marketingových činností siete COOP Jednota Slovensko a ďalších obchodných 
sietí pôsobiacich na Slovensku 

• 3 študenti získali Cenu Ing. In memoriam Sone Jašíkovej za vynikajúce študijné výsledky študentov po-
chádzajúcich z regiónov Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Topoľčany. 

Fakulta hospodárskej informatiky 
• 5 študentov získalo Cenu za najlepšiu diplomovú prácu 
• 3 študenti získali Pochvalné uznanie za vynikajúce študijné výsledky 
• 1 študent získal Cenu rektora EU v Bratislave 

Fakulta podnikového manažmentu 
• 12 študentov získalo Cenu dekana a Nadácie Manažér 
• 1 študentka získala Cenu rektora EU v Bratislave 
• 1 študentka získala Cenu Nadácie Penta 

Fakulta medzinárodných vzťahov 
• 17 študentov získalo Pochvalné uznanie dekanky FMV a Cenu dekanky FMV za vynikajúce študijné vý-

sledky 
• 1 študent získal Cenu rektora EU v Bratislave 
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Podnikovohospodárska fakulta 

• 1 študent získal v rámci fakultnej konferencie ŠVOČ Cenu rektora EU v Bratislave 

• 1 študentka získala Cenu rektora EU v Bratislave 

• 3 študenti získali Cenu dekana za aktívne vykonávanie mimoškolských činností a vzornú reprezentáciu 
fakulty 

MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIÁ 

Pri priznávaní motivačných štipendií postupovala Ekonomická univerzita v Bratislave podľa vyhlášky Minis-
terstva školstva Slovenskej republiky č. 453/2005 o rozsahu a ďalších podrobnostiach o priznávaní motivač-
ného štipendia a podľa Pravidiel na priznanie motivačného štipendia študentom Ekonomickej univerzity. 

V roku 2007 fakulty EU v Bratislave boli vyplatené prospechové štipendiá v sume 16 553 988,- Sk a mimo-
riadne štipendiá v sume 2 291 000,- Sk 

PROSPECHOVÉ A MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIÁ VYPLATENÉ V ROKU 2007 PODĽA JEDNOTLIVÝCH FAKÚLT EU V BRATISLAVE  
 TAB. 1.1.14 

fakulta prospechové štipendium mimoriadne štipendium 
NHF 3 536 988,- 340 000,- 
OF 3 884 000,- 566 000,- 
FHI 3 068 000,- 460 000,- 
FPM 3 176 000,- 446 000,- 
FMV 1 024 000,- 104 000,- 
PHF 1 810 000,- 165 000,- 
ÚMP 35 000,- 210 000,- 

spolu 16 533 988,- 2 291 000,- 

V roku 2007 bola vypracovaný a schválený nový štipendijný poriadok Ekonomickej univerzity v Bratislave, 
ktorý reflektoval zmeny v zákone č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a ktoré nadobudli účinnosť od 01. 09. 
2007 (definovanie motivačných štipendií). Zároveň boli vypracované a schválené nové pravidlá pre poskyto-
vanie motivačných štipendií, ktoré sú oproti predchádzajúcim pravidlám viacej motivačné. 

1.2 VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
Základný rámec na napĺňanie úloh na úseku vedeckovýskumnej činnosti v roku 2007 tvoril „Dlhodobý zámer 
rozvoja EU v Bratislave na roky 2007 – 2011 s výhľadom do roku 2015“, ktorý formuloval dva významné 
strategické ciele: 

• všestranné zvýšenie kvality a účinnosti vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti na EU, 

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

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

Celkové zameranie vedeckovýskumnej činnosti na Ekonomickej univerzite v Bratislave v roku 2007 odrážalo 
snahu obsiahnuť vedecky i výskumne celý rozsah ekonomickej problematiky, ktorá tvorí bázu študijných 
a vedných odborov na jednotlivých fakultách univerzity. K realizácii tohto cieľa smerovali konkrétne vedecko-
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výskumné aktivity, uskutočňované v rámci výskumných zámerov jednotlivých fakúlt a pracovísk a konkrét-
nych grantových projektov, riešených na pracoviskách univerzity. 

VYHODNOTENIE PLNENIA ZÁMEROV VÝSKUMU Z ROKU 2007 

V roku 2007 sa na Ekonomickej univerzite riešilo 179 projektov výskumného charakteru. Počet projektov sa 
oproti minulému roku zvýšil (174 projektov v roku 2006) a potešiteľný je aj nárast finančných prostriedkov, 
ktoré projekty generovali. V štruktúre projektov dominovali projekty VEGA (76 projektov) a projekty KEGA 
(14 projektov). Na celkovom počte projektov VEGA riešených na univerzitách a ekonomických fakultách 
v SR v roku 2007 v rámci skupiny ekonomických vied, sa podieľala Ekonomická univerzita 60 percentami. 
Okrem uvedeného riešili pracovníci EU  3 projekty pre hospodársku prax, 11 inštitucionálnych projektov, 
23 projektov mladých vedeckých pracovníkov, 4 medzinárodné vedecké projekty (MVP), 1 projekt Agentúry 
pre podporu výskumu a vývoja (APVV), 1 projekt MVTS. Pracoviská EU v Bratislave boli zapojené aj do rie-
šenia 14 projektov ESF, z toho 3 v participácii. V skladbe prevažovali externé projekty, ktoré zabezpečili uni-
verzite finančné zdroje. 

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

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

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

Stratégia a zámery vedeckovýskumnej činnosti EU na rok 2008 vychádzajú z trendu zvyšovania významu 
tejto činnosti, nakoľko na základe dosiahnutých výsledkov bude prebiehať vo zvýšenej miere financovanie 
univerzity. V tomto kontexte možno uviesť, že MŠ SR už schválilo pre EU 45 nových projektov VEGA so za-
čiatkom riešenia v roku 2008 a 4 nové projekty KEGA. Schválených bolo 12 nových projektov mladých ve-
deckých pracovníkov a 7 interných grantových projektov. Ekonomická univerzita predložila v roku 2007 
v rámci výziev 5 projektov APVV a 4 projekty 7. RP, ktorých hodnotenie sa uskutoční v roku 2008. 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV RIEŠENÝCH V ROKU 2004 – 2007 TAB. 1.2.15 
typ projektov rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 

projekty EÚ (6. a 7. RP) 1 1 1 3 
projekty ŠPVaV 1 1 0 0 
projekty AV 0 0 2 3 
projekty VEGA 46 69 77 76 
projekty KEGA 10 13 11 14 
projekty hospodárskej praxe (spoločenské objednávky) 5 6 6 3 
MVTS 5 5 2 1 
inštitucionálne projekty 56 28 16 11 
projekty mladých pracovníkov do 35 rokov 17 30 29 23 
projekty spolu 141 154 144 134 
iné projekty* 13 14 30 45 

*participácia na projektoch iných univerzít 

Objem finančných prostriedkov získaných z riešenia projektov výskumného charakteru v roku 2007 predsta-
voval 48,656 tis. SK (bežné výdavky 24,821 tis. Sk a kapitálové výdavky 23,835 tis. Sk). To predstavuje viac 
ako dvojnásobné zvýšenie (2,4) objemu finančných prostriedkov oproti roku 2006. 
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ZÍSKANÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z RIEŠENIA VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV TAB. 1.2.16 
získané finančné prostriedky (v tis. Sk) 

2004 2005 2006 2007 typ projektov 
BV KV BV KV BV KV BV KV 

projekty EÚ (6. a 7. RP) 0 0 3044 0 905 0 1071 0
projekty ŠPVaV 575 0 3085 0 0 0 0 0
projekty AV 0 0 0 0 1342 0 2747 18000
projekty VEGA 3199 606 4633 1894 5803 2243 6950 3487
projekty KEGA 364 0 851 224 989 170 1670 349
Projekty hospodárskej praxe 
(spoločenské objednávky) 425 0 600 1552 0 510 0 0

projekty MVTS 144 0 144 0 72 0 36 0
inštitucionálne projekty 314 594 276 537 722 612 267 589
projekty mladých pracovníkov do 35 rokov 507 223 476 597 280 643 260 715
Iné projekty 2345 654 8382 366 5346 614 9382 695
finančné prostriedky spolu 7873 2077 21491 5170 15459 4792 24821 23835

*BV – bežné výdavky 
*KV – kapitálové výdavky 

 

V štruktúre fakúlt EU rieši najvyšší počet projektov (v pozícii zodpovedného riešiteľa) Obchodná fakulta 
(29 projektov) a Národohospodárska fakulta (27 projektov). Pozitívny je pomerne vyrovnaný počet projektov 
VEGA na tradičných fakultách EU. Najvyšší objem finančných prostriedkov získala PHF Košice vďaka pro-
jektu aplikovaného výskumu. 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV PODĽA PRACOVÍSK EU V BRATISLAVE V ROKU 2007 TAB. 1.2.17 

druh projektov NHF OF FHI FPM PHF FMV ÚJ CĎV CTVŠ ÚMP spolu
projekty EÚ (6. a 7. RP) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 
projekty ŠPVaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
projekty AV 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 5 
projekty VEGA 16 19 11 17 8 5 0 0 0 0 76 
projekty KEGA 4 1 3 2 1 1 2 0 0 0 14 
projekty hospodárskej praxe 
(spoločenské objednávky) 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

projekty MVTS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
inštitucionálne projekty 1 2 2 0 2 1 2 0 1 0 11 
projekty mladých 
pracovníkov do 35 rokov 4 3 6 4 4 2 0 0 0 0 23 

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

spolu 46 34 24 29 32 10 4 1 1 0  

*participácia na projektoch iných univerzít 
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ZÍSKANÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY FAKÚLT EU V BRATISLAVE V ROKU 2007 TAB. 1.2.18 
získané finančné prostriedky v roku 2007 (v tis.) 

NHF OF FHI FPM PHF FMV ÚJ CĎV  

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

projekty EÚ 
(6. a 7. RP) 1029 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0

projekty ŠPVaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

projekty AV 0 0 0 0 0 0 0 0 2600 18000 147 0 0 0 0 0

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

projekty KEGA 633 217 49 0 204 132 390 0 27 0 80 0 235 0 37 0
projekty 
hospodárskej praxe 
(spoločenské 
objednávky) 

0 0 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

projekty MVTS 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

projekty mladých 
pracovníkov 
do 35 rokov 

43 241 32 102 83 90 51 181 32 51 19 50 0 0 0 0

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

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

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

 

FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA PROJEKTY MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV TAB. 1.2.19 
finančné prostriedky na projekty mladých vedeckých pracovníkov 

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

rok 
BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV 

2004 29 0 126 39 139 88 121 48 102 48 33 0 550 223
2005 41 50 100 151 130 203 101 51 64 97 40 45 476 597
2006 40 173 59 101 81 210 45 91 29 30 26 38 280 643
2007 43 241 32 102 83 90 51 181 32 51 19 50 260 715

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

PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV VEDECKOVÝSKUMNEJ PRÁCE 

Výsledky riešenia výskumných úloh boli okrem zapracovania do študijnej literatúry a výučby jednotlivých 
predmetov publikované v monografiách, vysokoškolských učebniciach, vysokoškolských skriptách, vo ve-
deckých a odborných článkoch, v príspevkoch v zborníkoch z vedeckých domácich a zahraničných konfe-
rencií. Významné miesto v prezentovaní výsledkov vedy predstavovali vystúpenia na domácich a zahranič-
ných vedeckých konferenciách, seminároch, kongresoch a workshopoch, na prednáškových pobytoch v za-
hraničí, v odborných prácach pre hospodársku prax a pod. 

EU v Bratislave zorganizovala na svojej pôde v roku 2007 21 významných medzinárodných vedeckých kon-
ferencií. Okrem medzinárodných vedeckých konferencií organizovali fakulty viaceré pozoruhodné domáce 
vedecké konferencie (19), semináre (14), workshopy (13), okrúhle stoly (4), diskusné fóra (2) a pod., ktorých 
úplný zoznam obsahujú Prílohy Správy o VVČ. 
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Na prezentovanie výsledkov vedeckého bádania a publikačných výstupov učiteľov a výskumných pracovní-
kov EU je na Ekonomickej univerzite v Bratislave v súčasnosti vydávaných 12 fakultných časopisov a 1 ce-
louniverzitný časopis. 

V roku 2007 došlo ku zásadnej zmene v evidovaní publikačných výstupov vo vzťahu k MŠ SR. Ako báza na vý-
počet dotácie na rok 2008 za výsledky publikačných aktivít roku 2007 slúži obdobie 01. 01. 2007 – 31. 10. 2007, 
t. j. iba 10-mesačné obdobie. Vzhľadom na skutočnosť, že v posledných dvoch mesiacoch roku publikačná čin-
nosť na fakultách kulminuje (v súvislosti s vydávaním zborníkov statí z priebežných a záverečných oponentúr 
a konferencií poriadaných v rámci riešenia výskumných projektov), uvádzame sumár publikačných výstupov 
k 31. 12. 2007. Počet publikácií v kategóriách A1, A2, B a C bol v celkovom objeme na porovnateľnej úrovni ako 
v roku 2006. Z hľadiska vnútornej štruktúry EPC však klesol podiel kategórií A1 a B. 

Na hodnotenie publikačnej výkonnosti pracovníkov bol v roku 2007  Kolégiom rektora EU prijatý systém, kto-
rý stanovuje požadované minimálne hodnoty publikačnej prezentácie pre kategóriu profesorov, docentov 
a odborných asistentov. Uvedený systém má slúžiť aj ako báza pre vedúcich katedier v motivácii a odmeňo-
vaní pracovníkov. 
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SÚHRN PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE ZA ROK 2007 K 31. 12. 2007 TAB. 1.2.20 

počet publikácií v danej kategórii 
Ekonomická univerzita v Bratislave 

počet publikácií podľa fakúlt 

Kategória publikačnej činnosti EU
 s

po
lu

 

NHF OF FHI FPM PHF FMV ÚJ CĎV SEK ÚMP

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

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

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

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

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

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

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

EAJ Odborné preklady publikácií – knižné 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

spolu 2076 471 322 418 372 49 365 71 1 1 6
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DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM A KVALIFIKAČNÝ RAST 
Vzhľadom na existenciu duálneho systému v uskutočňovaní doktorandského štúdia (podľa paragrafu 33 od-
st.2, písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona 
č. 528/2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z. a podľa Metodické-
ho usmernenia č. 10/2002 ods. 7 MŠ SR) je vzdelávanie doktorandov organizované v 17 akreditovaných 
vedných odboroch a 19 akreditovaných študijných odboroch a študijných programoch. 

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

VÝVOJ POČTU DOKTORANDOV NA EU ZA ROKY 2004 – 2007 TAB. 1.2.21 

doktorandi zo SR zahraniční doktorandi 
rok 

interní externí interní externí 
absolventi doktorandského štúdia spolu 

2004 88 610 4 9 51 
2005 126 537 7 24 59 
2006 198 521 9 29 77 
2007 212 427 6 36 80 

Na EU v Bratislave v roku 2007 pôsobilo vo vzdelávaní na 3. stupni štúdia 207 školiteľov, z toho 164 inter-
ných školiteľov a 43 externých školiteľov. Vzhľadom na počet interných (219) a externých (463) doktorandov 
v uplynulom roku to znamená, že na jedného školiteľa pripadalo 1,014 interného doktoranda, resp. 3,157 
externého doktoranda. Zaťaženie jednotlivých školiteľov je však veľmi nerovnomerné – od žiadneho dokto-
randa až po 19 doktorandov na školiteľa. Viacerí docenti a profesori EU pôsobia ako školitelia aj vo dvoch 
študijných programoch 3. stupňa štúdia, v dôsledku čoho počet školiteľov na EU prevyšuje fyzický počet do-
centov a profesorov vykonávajúcich funkciu školiteľa. 

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

PUBLIKAČNÉ VÝSTUPY DOKTORANDOV (V ABSOLÚTNYCH HODNOTÁCH) TAB. 1.2.22 

doktorandi doktorandi 
typ publikácie* 

v dennej forme štúdia v externej forme štúdia 
Monografie, učebnice, vysokoškolské učebné texty 2,28 3,47 
State vo vedeckých časopisoch (karentované) 2,00 0,67 
Nekarentované (domáce/zahraničné) 32,5 28,65 
State v odborných časopisoch (domáce/zahraničné) 16,33 63,16 
Príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí) 79,41 24,66 
Príspevky v zborníkoch z konferencií (domáce) 231,00 166,86 

Príprava a výchova doktorandov dostáva v posledných rokoch aj v súvislosti s budovaním European Rese-
arch Area (európskeho výskumného priestoru) európsky rozmer. 

V rámci programu EDAMBA sa v roku 2007 uskutočnila: 10. medzinárodná vedecká konferencia doktoran-
dov v Nových Zámkoch (apríl 2007) pod odbornou garanciou prof. Ing. Eleny Strážovskej, CSc., na ktorej sa 
zúčastnilo 101 doktorandov, z toho 18 zahraničných zo 4 krajín. V dňoch 02. 09. – 04. 09. 2007 bola Eko-
nomická univerzita v Bratislave organizátorom 16. ročníka výročného zasadnutia EDAMBA (European Do-
ctoral Programmes Association in Management and Business Administration – Európska asociácia dokto-
randských programov v manažmente a podnikaní). Ústrednou témou stretnutia bola téma: „Výzvy pre dokto-
randské vzdelávanie v Európe: súčasný vývoj, trendy a aktivity vo svetle Bolonského procesu“. 

Stretnutia sa zúčastnilo 52 zahraničných účastníkov z 19 krajín a 53 domácich účastníkov. 
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KVALIFIKAČNÝ RAST 
V roku 2007 sa na fakultách EU uskutočnilo 9 habilitačných konaní a dve inauguračné konania. Dekrét pro-
fesora prevzali na základe vymenovania prezidentom SR štyria vysokoškolskí učitelia EU. 

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

KVALIFIKAČNÝ RAST NA EU V BRATISLAVE  TAB. 1.2.23 

docenti profesori 
rok 

NHF OF FHI FPM PHF FMV Σ EU NHF OF FHI FPM PHF FMV UJ Σ EU
2002 1 5 2 1 – – 9 – 1 – – – – – 1 

2003 1 1 – – 4 – 6 – – – – 1 – – 1 

2004 2 2 1 4 2 – 11 2 2 2 1 1 1 – 9 

2005 8 2 2 1 2 2 17 2 – 1 1 – – 1 4 

2006 – – 1 2 – – 3 2 1 1 – – – 1 5 

2007 5 1 1 – 1 1 9 1 1 2 – – – – 4 

ZÁVER 
Výsledky vedeckovýskumnej činnosti na EU v Bratislave za rok 2007 dokumentujú určitý mierny kvantitatívny 
a kvalitatívny nárast. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný hlavne v objeme prostriedkov získaných z domácich 
výskumných grantov, kde sa Ekonomická univerzita nachádza na 6. mieste medzi 19 verejnými vysokými 
školami v SR. Zvýšil sa aj počet a podiel projektov VEGA a KEGA, ktoré znamenali významný prínos finanč-
ných prostriedkov pre vedu a výskum nielen pre fakulty ale aj riešiteľské kolektívy. Potešiteľný je počet pro-
jektov výskumu (5) predložených v roku 2007 na hodnotenie v rámci APVV, ako aj 21 rozvojových projektov 
predložených do súťaže na MŠ SR. Celkový počet projektov riešených na EU v Bratislave dokumentuje, že 
vedecká činnosť je kľúčovým faktorom rozvoja katedier a fakúlt. 

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

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

Vedenie EU v Bratislave berie do úvahy zvyšovanie významu vedeckovýskumnej činnosti v štruktúre jej akti-
vít, nakoľko dosiahnuté výsledky vo vede ovplyvnia získanie statusu univerzitnej vysokej školy pri komplex-
nej akreditácii v októbri 2008. Táto kľúčová vízia sa musí premietnuť aj do cieľov a úloh na úseku vedecko-
výskumnej činnosti v budúcom období. V danom kontexte sa medzi priority riadenia vedy a výskumu na EU 
v Bratislave zaraďuje jej vyššia efektívnosť, zvýšenie jej konkurencieschopnosti, stimulovanie výskumných 
teamov vhodnými a účinnými nástrojmi, zintenzívnenie spolupráce s praxou, podpora mladých vedeckých 
pracovníkov a vybudovanie efektívnej interakcie so súkromným a verejným sektorom. 

1.3 MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY 
Činnosť pracovísk a útvarov EU v Bratislave pôsobiacich na úseku medzinárodných vzťahov sa v súlade so 
svojím poslaním aj v roku 2007 zameriavala na rozvoj internacionalizácie vzdelávania a ďalších oblastí pô-
sobenia univerzity, na posilňovanie postavenia univerzity v Európskom priestore vysokoškolského vzdeláva-
nia a v širšom medzinárodnom kontexte a na podporu aktívnych postojov akademickej obce k medzinárod-
nej spolupráci. 

Okolnosti pôsobenia na úseku medzinárodných vzťahov v roku 2007 významne ovplyvnila skutočnosť, že 
začiatkom tohto obdobia bola uvedená do praxe nová generácia programov Európskej únie, najmä Program 
celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme – LLP), ktorá priniesla nové príležitosti pre vysoké 
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školstvo Európskej únie, no zároveň aj počiatočný mimoriadny nápor na administratívnu prácu v súvislosti so 
vstupom univerzity do uvedeného programu. 

K prioritným úlohám na úseku medzinárodných vzťahov v roku 2007 patrili: 

1. Zabezpečiť úspešný vstup EU v Bratislave do novej generácie programov Európskej únie, najmä do 
Programu celoživotného vzdelávania v mobilitnom podprograme ERASMUS. 

2. Uskutočniť analýzu súčasného stavu a vypracovať koncepciu činnosti v oblasti medzinárodných vzťahov ako 
súčasť Dlhodobého zámeru EU v Bratislave na funkčné obdobie 2007 – 2011 s výhľadom do roku 2015. 

3. Realizovať aktivity na zvýšenie kvality a kvantity vzdelávacej ponuky v cudzích jazykoch pre medziná-
rodné akademické výmeny. 

4. Priebežne zdokonaľovať systém zabezpečenia kvality a sledovania indikátorov úspešnosti na danom 
úseku v súlade s požiadavkami prestížnych medzinárodných systémov hodnotenia kvality. 

Na rozvoji medzinárodných vzťahov a plnení uvedených úloh sa aktívne podieľali všetky fakulty. Významný 
bol aj príspevok ďalších pracovísk univerzity, najmä Ústavu jazykov a Centra ďalšieho vzdelávania EU. 

Na celouniverzitnej úrovni aktivity na úseku medzinárodných vzťahov zabezpečovali dve pracoviská: 

ÚSTAV MEDZINÁRODNÝCH PROGRAMOV EU 

Poverená vedením ústavu  ING. SOŇA GALANOVÁ 
Hlavné úlohy v roku 2007* 
• Poskytovať administratívnu a organizačnú podporu celouniverzitným projektom ESF zameraným na in-

ternacionalizáciu vzdelávania a vytvorenie integrovaného systému zabezpečenia kvality (priority uvede-
né v bodoch 3, 4). 

• Zabezpečiť vysielanie študentov a absolventov univerzity na zahraničné praktické stáže v programe Leo-
nardo da Vinci a pripraviť analogickú agendu na vysielanie študentov v rámci nového programu ERAS-
MUS. 

• Spolupracovať pri zabezpečení celouniverzitných akademických a kultúrnych podujatí súvisiacich 
s medzinárodnou spoluprácou. 

• Administratívne a organizačne zabezpečovať študijný program Medzinárodný finančný manažment 
(v nemeckom jazyku) a nemeckofónne štúdium. 

* podrobnejšie v správe za ÚMP 

ODDELENIE PRE MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY EU 

Vedúci oddelenia  ING. ĽUDOVÍT ZACHAR (DO 30. APRÍLA 2007) 
JUDR. ING. PAVEL LAŠČEK (OD 1. MÁJA 2007) 

Hlavné úlohy v roku 2007 

• Administratívne zabezpečovať medzinárodné mobility, najmä koordinovať mobilitný program ERASMUS 
a ďalšie mobilitné programy a projekty (CEEPUS, DANUBIA) 

• Zabezpečovať zahraničné cesty učiteľov a zamestnancov univerzity a prijímanie návštev zo zahraničia. 

• Spolupracovať pri komunikácii s partnerskými zahraničnými univerzitami a inými inštitúciami. 

• Administratívne a organizačne zabezpečiť celouniverzitný predmet Diplomacia v praxi. 
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ZMLUVNÁ ZÁKLADŇA PRE MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU 
Medzinárodná spolupráca sa rozvíjala najmä v rámci dvoch typov dohôd: 

(a) Bilaterálne dohody v programe ERASMUS 

V súvislosti s uvedením Programu celoživotného vzdelávania všetky bilaterálne dohody o spolupráci z pred-
chádzajúceho obdobia stratili platnosť. V súlade s novými požiadavkami programu bola v roku 2007 obnove-
ná väčšina bilaterálnych dohôd z predchádzajúceho obdobia a uzavreté nové dohody s ďalšími partnerskými 
univerzitami. Celkový počet bilaterálnych dohôd v porovnaní s rokom 2006 vzrástol o 31 %. 

(b) Rámcové dohody o spolupráci 

Tieto dohody sú menej početné a spravidla (nie však vo všetkých prípadoch) aj menej efektívne, nakoľko 
finančná podpora väčšiny aktivít má byť zabezpečená z vlastných zdrojov univerzít na základe reciprocity. 
Napriek tomu dohody predstavujú dobré východisko pre rôzne typy spolupráce, najmä na iniciovanie a roz-
voj spoločných medzinárodných projektov financovaných z programov Európskej únie a z iných zdrojov. 
V roku 2007 boli uzavreté tri nové dohody, ďalšie sú v stave príprav. 

BILATERÁLNE ZMLUVY V PROGRAME ERASMUS (STAV K 31. 12. 2007) TAB. 1.3.24 

poradové čísko krajina počet univerzít 
1. Belgicko 4 
2. Bulharsko 2 
3. Česká republika 6 
4. Dánsko 2 
5. Fínsko 2 
6. Francúzsko 25 
7. Holandsko 3 
8. Island 1 
9. Litva 1 
10. Lotyšsko 2 
11. Maďarsko 0 
12. Malta 1 
13. Nemecko 21 
14. Nórsko 1 
15. Poľsko 13 
16. Portugalsko 2 
17. Rakúsko 4 
18. Slovinsko 1 
19. Španielsko 5 
20. Švajčiarsko 1 
21. Švédsko 3 
22. Taliansko 12 
23. Turecko 4 
24. Veľká Británia 2 

spolu 118 
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RÁMCOVÉ ZMLUVY O SPOLUPRÁCI (STAV K 31. 12. 2007) TAB. 1.3.25 

poradové číslo krajina počet univerzít 
 EURÓPSKE KRAJINY  

1. Belgicko 1 
2. Česká republika 4 
3. Francúzsko 3 
4. Holandsko 1 
5. Maďarsko 2 
6. Nemecko 3 
7. Poľsko 8 
8. Portugalsko 1 
9. Rakúsko 2 
10. Rusko 4 
11. Srbsko 2 
12. Španielsko 2 
13. Švédsko 1 
14. Taliansko 2 
15. Ukrajina 2 

medzisúčet 38 
 MIMOEURÓPSKE KRAJINY  

16. Austrália 1 
17. Chile 1 
18. Egypt 1 
19. Kórea 1 
20. Mexiko 1 
21. Taiwan 1 

medzisúčet 6 
spolu 42 

MEDZINÁRODNÉ MOBILITY 
Medzinárodné mobility sa realizovali najmä v rámci nasledujúcich medzinárodných programov: 

ERASMUS 

Podprogram ERASMUS v rámci Programu celoživotného vzdelávania je určený na podporu medzinárodnej 
mobility študentov a učiteľov podobne ako program SOCRATES-ERASMUS z predchádzajúceho obdobia. 
Novinkou programu ERASMUS je podpora mobility zamestnancov univerzít a podpora odbornej praxe štu-
dentov v zahraničných podnikoch a inštitúciách, ktorú v predchádzajúcej generácii programov Európskej  
únie zastrešoval program Leonardo da Vinci. 

Nová generácia programov priniesla so sebou zmeny v koncepcii podprogramov a v požiadavkách súvisia-
cich s podaním prihlášok na medzinárodné projekty. Predpokladom na vstup univerzity do všetkých častí 
programu bolo podanie žiadosti o pridelenie Univerzitnej charty ERASMUS (ERASMUS UNIVERSITY 
CHARTER). Žiadosť za EU v Bratislave, vypracovaná a podaná na Európsku komisiu v stanovenom termíne 
vo februári 2007, bola schválená a univerzite bola udelená tzv. rozšírená charta do roku 2013, ktorá okrem 
študijných pobytov umožňuje realizovať aj praktické stáže študentov v zahraničí. Na základe následnej žia-
dosti o pridelenie grantu na mobility v rámci uvedeného programu predloženej Národnej agentúre ERAS-
MUS bol univerzite pridelený grant vo výške 437 191,- EUR (14 583 817,- Sk). 
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Pri prijímaní zahraničných študentov v programe ERASMUS záslužnú prácu vykonáva študentská organizá-
cia Buddy System, ktorá pomáha študentom zo zahraničia pri ich aklimatizácii v novom prostredí. Buddy 
System EU v Bratislave, člen medzinárodnej siete Erasmus Student Network – ESN, je zatiaľ jedinou orga-
nizáciou tohto typu na Slovensku. 

Na podporu informovanosti o programe LLP ERASMUS sa uskutočnilo propagačné podujatie pod názvom 
ERASMUS DAY pri príležitosti 20. výročia vzniku programu ERASMUS dňa 28. marca 2007. Podujatie zor-
ganizoval Buddy System EU v Bratislave v spolupráci s medzinárodnou sieťou ESN, s Oddelením pre za-
hraničné vzťahy, SAIA a SAAIC. 

V medzinárodných mobilitách študentov v programe ERASMUS dosiahla EU v Bratislave vynikajúce výsled-
ky. Podľa údajov o úspešnosti vysokých škôl SR za akademický rok 2006/2007 (údaje za kalendárny rok nie 
sú k dispozícii) EU v Bratislave obsadila druhé miesto medzi vysokými školami v SR pokiaľ ide o absolútny 
počet vyslaných študentov, pričom jej podiel na celkovom počte vyslaných študentov zo SR je 14,2 % a po-
diel na celkovom počte mesiacov študijných pobytov v zahraničí až 17,8 %. Pritom podiel EU v Bratislave na 
celkovom počte študentov vysokých škôl SR je cca 6,6 %. 

Druhé miesto medzi vysokými školami SR patrí EU v Bratislave aj pokiaľ ide o absolútny počet prijatých štu-
dentov zo zahraničia. V tomto ukazovateli univerzita participuje až 17,8 % na počte všetkých prijatých štu-
dentov zo zahraničia. 

V prepočítaní na pomer vyslaných a prijatých študentov k počtu študentov univerzity by EU v Bratislave patri-
li prvé miesta v oboch ukazovateľoch o medzinárodných mobilitách študentov v programe ERASMUS. 

Počty vyslaných a prijatých učiteľov sú stále relatívne nízke. EU v Bratislave dosiahla len 3 % podiel pokiaľ 
ide o počet vyslaných učiteľov, čo zodpovedá 12. miestu v tabuľke vysokých škôl SR. V počte prijatých za-
hraničných učiteľov dosiahla univerzita 4,5 % podiel a umiestnenie na 9. priečke rebríčka v danom ukazova-
teli medzi slovenskými vysokými školami. 

Mobility zamestnancov a praktické stáže študentov v zahraničných podnikoch a inštitúciách v programe   
ERASMUS sa začnú realizovať od LS 2007/2008. V roku 2007 sa praktické stáže realizovali v rámci prog-
ramu Leonardo da Vinci. 

CEEPUS 

Cieľom uvedeného stredoeurópskeho multištátneho výmenného programu je poskytovať nové impulzy na 
medzinárodnú výmenu študentov a učiteľov. Program je financovaný zo štátneho rozpočtu zúčastnených 
krajín na základe dohôd príslušných ministerstiev školstva. Mobility financuje prijímajúca krajina. V roku 2007 
bola EU v Bratislave zapojená do dvoch sietí projektu CEEPUS: 

Sieť AMADEUS 

Koordinátor: Wirtschaftsuniversität Wien/Rakúsko 

Zúčastnené krajiny: Česká republika, Poľsko, Slovinsko, Chorvátsko, Maďarsko, Čierna Hora, Srbsko, Al-
bánsko, Slovinsko. 

Sieť REDENE 

Koordinátor: Univerzita v Katoviciach/Poľsko. 

Zúčastnené krajiny: Rumunsko, Rakúsko, Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko a Bulharsko. 

LETNÁ ŠKOLA DANUBIA 

Zúčastnené univerzity: Wirtschaftsuniversität Wien, Ekonomická univerzita v Bratislave, Vysoká škola eko-
nomická v Prahe, Corvinus univerzita v Budapešti, Univerzita v Belehrade, Univerzita v Záhrebe, Univerzita 
v Bukurešti. 

Témy 2007: Finančné operácie a manažment ľudských zdrojov. 

Okrem prednášok a seminárov na aktuálnu tému sa študenti zúčastnili na kultúrnom programe, ktorý pripra-
vila každá z participujúcich krajín. 
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LEONARDO DA VINCI 

V uvedenom programe sa v roku 2007 vysielanie študentov a absolventov na zahraničné praktické stáže 
uskutočňovalo na základe projektov vypracovaných v predchádzajúcom období. Od roku 2007 stáže študen-
tov v zahraničí bude možné realizovať výlučne v programe ERASMUS. 

ĎALŠIE ZDROJE FINANCOVANIA MOBILÍT 

K financovaniu medzinárodných mobilít študentov okrem vyššie uvedených programov prispeli: 

Nadácia PENTA 16 štipendií 

Nadácia SPP – Hlavička 9 štipendií 

Národný štipendijný program (administrovaný SAIA, n. o.) 13 štipendií 

KVANTITATÍVNE PREHĽADY MEDZINÁRODNÝCH MOBILÍT 

Celkový počet medzinárodných mobilít študentov v programe ERASMUS, CEEPUS a projekte DANUBIA 
v porovnaní s rokom 2006 vzrástol v ukazovateli „vysielaní študenti“ cca o 36 % a v ukazovateli „prijímaní 
študenti“ cca o 1,5 %. 

Pokiaľ ide o medzinárodné mobility učiteľov, pri vysielaných učiteľoch sa stav zvýšil len minimálne, pri prijí-
maných učiteľoch ostáva nezmenený. 

MEDZINÁRODNÉ MOBILITY ŠTUDENTOV V PROGRAME ERASMUS, CEEPUS A PROJEKTE DANUBIA – POROVNANIE 
S ROKOM 2006 TAB. 1.3.26 

druh mobility 2006 2007 
vysielaní študenti   

SOCRATES-ERASMUS* 157 226 
CEEPUS, Danubia 22 18 

spolu 179 244 
prijímaní študenti   

SOCRATES-ERASMUS 128 130 
CEEPUS, Danubia 5 5 

spolu 133 135 

* Od roku 2007 názov programu je ERASMUS 

MEDZINÁRODNÉ MOBILITY UČITEĽOV V PROGRAME ERASMUS, CEEPUS A PROJEKTE DANUBIA – POROVNANIE 
S ROKOM 2006 TAB. 1.3.27 

druh mobility 2006 2007 
vysielaní učitelia   

SOCRATES-ERASMUS 14 14 
CEEPUS, Danubia 2 5 

spolu 16 19 
prijímaní učitelia   

SOCRATES-ERASMUS 12 11 
CEEPUS, Danubia 2 3 

spolu 14 14 
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MEDZINÁRODNÉ MOBILITY – ODBORNÉ STÁŽE UČITEĽOV, ŠTUDENTOV A ABSOLVENTOV V PODNIKOCH 
A INŠTITÚCIÁCH V ZAHRANIČÍ V PROGRAME LEONARDO DA VINCI – POROVNANIE S 2006 TAB. 1.3.28 

druh mobility 2006 2007 
vysielaní učitelia 2 4 
vysielaní študenti 57 20 

vysielaní absolventi 4 35 

spolu 63 59 

ZABEZPEČENIE ZAHRANIČNÝCH CIEST 

Zahraničné cesty učiteľov administratívne zabezpečovalo OZV. Cesty učiteľov  EU v Bratislave boli hradené 
najmä z vyššie uvedených programov, zo zdrojov KEGA, VEGA a z medzinárodných projektov. Cieľom ciest 
– okrem akademických mobilít uvedených v rámci vyššie uvedených medzinárodných programov – bola 
najmä účasť na zasadaniach vedeckých rád, skúšobných a iných komisií a na medzinárodných konferen-
ciách a seminároch. Počet vycestovaní zaznamenáva od roku 2003 sústavný výrazný medziročný nárast. 

ZAHRANIČNÉ CESTY – POČET VYCESTOVANÝCH (POROVNANIE S ROKOM 2006) TAB. 1.3.29 

rok počet vycestovaných rozdiel v % 
2006 585  
2007 678 + 15,8 % 

VÝUČBA V CUDZÍCH JAZYKOCH NA PODPORU INTERNACIONALIZÁCIE 
VZDELÁVANIA 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V CUDZÍCH JAZYKOCH  

Medzinárodný finančný manažment (v nemeckom jazyku) 
Garant: prof. Ing. Michal Fendek, CSc. 

Organizačné a administratívne zabezpečenie: ÚMP, študijná referentka PhDr. Marta Nagyová 

Uvedený študijný program pre druhý stupeň štúdia, akreditovaný ako prvý medzinárodný študijný program 
v SR sa realizuje v spolupráci EU v Bratislave s Univerzitou Martina Luthera v Halle-Wittenbergu. Absolventi 
získavajú diplom z oboch univerzít (dvojitý diplom). V poradí tretia slávnostná promócia absolventov študij-
ného programu Medzinárodný finančný manažment sa uskutočnila dňa 19. januára 2007. 

Medzinárodný manažment (v anglickom jazyku) 
Garant: prof. Ing. Štefan Slávik, CSc. 

Príprava uvedeného študijného programu akreditovaného pre 2. stupeň štúdia bola podporená v projekte 
ESF č. 13120120276. V rámci ponuky výučby v cudzích jazykoch bola v roku 2007 odučená časť predmetov 
študijného programu. Program bude otvorený pre domácich a zahraničných študentov počnúc akademickým 
rokom 2008/2009. 

Manažment predaja (vo francúzskom jazyku) 
Garant: prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc. 

Príprava uvedeného študijného programu akreditovaného pre 2. stupeň štúdia bola podporená v projekte 
ESF 13120120293. V rámci ponuky výučby v cudzích jazykoch bola v roku 2007 odučená časť predmetov 
študijného programu. Program bude otvorený pre domácich a zahraničných študentov počnúc akademickým 
rokom 2008/2009. 
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PREDMETY VYUČOVANÉ V CUDZÍCH JAZYKOCH 

V roku 2007 bolo v ponuke výučby v cudzích jazykoch celkove 50 odborných predmetov (z toho 24 v letnom 
semestri akademického roku 2006/2007 a 26 predmetov v zimnom semestri akademického roku 2007/2008). 
V súlade so smernicou o zabezpečení výučby v cudzích jazykoch bola učiteľom za výučbu v cudzích jazy-
koch v akademickom roku 2006/2007 vyplatená odmena v celkovej výške 1 828 250,- Sk. Okrem uvedených 
predmetov zahraniční študenti mali možnosť navštevovať kurz slovenčiny pre začiatočníkov. 

CELOUNIVERZITNÝ PREDMET DIPLOMACIA V PRAXI (V ANGLICKOM JAZYKU) 

V roku 2007 (LS 2006/2007) prebiehal už 4. ročník uvedeného jednosemestrálneho cyklu prednášok a dis-
kusií, ktorý je určený študentom vyšších ročníkov všetkých fakúlt univerzity ako povinne voliteľný predmet. 
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s vonkajšou ekonomickou politikou a diplomatickou praxou vybra-
ných krajín a medzinárodných organizácií. Počas semestra v predmete prednášali predstavitelia 8 diploma-
tických zastupiteľstiev a MZV SR: 

• Zinovij Hošovskij, radca na veľvyslanectve Ukrajiny, 

• Zenon Kosiniak Kamysz, veľvyslanec Poľska, 

• Antonino Provenzano, veľvyslanec Talianska, 

• Rauno Tapio Viemerö, veľvyslanec Fínska, 

• Michael Calcott, veľvyslanec Kanady, 

• Rodolphe Meaker Vallee, veľvyslanec USA, 

• Klaus-Jochen Gühlcke, radca na veľvyslanectve SRN, 

• Hiroyuki Imahashi, radca na veľvyslanectve Japonska, 

• Diana Štrofová, štátna tajomníčka MZV SR. 

Na záver výučby sa dňa 22. mája 2007 vo Vilke Horský park uskutočnila recepcia pre absolventov predmetu 
za účasti predstaviteľov diplomatických zastupiteľstiev a MZV SR. 

VÝVOJ A ZDOKONAĽOVANIE PONUKY VÝUČBY V CUDZÍCH JAZYKOV 

V roku 2007 pokračovali aktivity projektu ESF JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3 č. 13120120125; Internacionali-
zácia vzdelávania ekonómov a manažérov (2005 – 2008), ktorého cieľom je kvantitatívne aj kvalitatívne po-
silniť výučbu v cudzích jazykoch na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 

V rámci projektu sa v roku 2007 uskutočnili nasledujúce aktivity: 

(a) 6 pilotných kurzov ekonomických a manažérskych vied (vyučovaných v cudzích jazykoch), 

(b) 8 pilotných modulov v 5 cudzích jazykoch zameraných na oblastné štúdie a interkultúrnu komunikáciu, 

(c) Integrované školenia na zdokonalenie metodickej a jazykovej prípravy učiteľov na výučbu v cudzích jazy-
koch (vstupné školenie, individuálne konzultácie, záverečné školenie). 

Úspešne sa rozvíjali aktivity uvedené v bodoch (a) a (b). V aktivite (c) je slabou stránkou skutočnosť, že 
k 31. 12. 2007 len cca 35 % učiteľov, ktorí sa zúčastnili na vstupnom sústredení, absolvovalo všetky etapy 
školenia. 
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PREHĽAD KURZOV REALIZOVANÝCH V PROJEKTE INTERNACIONALIZÁCIA VZDELÁVANIA EKONÓMOV A MANAŽÉROV 
V ROKU 2007 TAB. 1.3.30 

typ kurzov počet kurzov počet odučených
hodín v roku 2007

počet účastníkov 
(študenti EU) v roku 2007

pilotné kurzy ekonomických a manažérskych vied 
vyučované v cudzích jazykoch (angličtina) 6 660 115 

pilotné moduly zamerané na oblastné štúdie 
a interkultúrnu komunikáciu (v 5 cudzích jazykoch: 
angličtina, nemčina, francúzština, ruština, španielčina)

8 160 171 

spolu 14 820 286 

AKTIVITY NA ROZVOJ VZŤAHOV A POSILNENIE MEDZINÁRODNÉHO 
POSTAVENIA EU V BRATISLAVE 

Okrem obnovenia predchádzajúcich a nadviazania nových dohôd s partnerskými univerzitami v programe 
ERASMUS a rámcových dohôd o spolupráci sa v roku 2007 uskutočnili ďalšie aktivity smerujúce k upevne-
niu postavenia EU v Bratislave v rámci Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, ako aj v širšom 
medzinárodnom kontexte: 

V marci 2007 EU v Bratislave predložila inštitúcii Magna Charta Observatory žiadosť o pristúpenie k signatá-
rom Magna Charta Universitatum. Na slávnostnej ceremónii konanej dňa 21. septembra 2007, na ktorej sa 
zúčastnili predstavitelia 21 univerzít z Európy a iných kontinentov, bola charta podpísaná aj v mene Ekono-
mickej univerzity v Bratislave. Podpisom charty EU v Bratislave potvrdila svoju vôľu aktívne podporovať 
uplatňovanie základných hodnôt európskej univerzitnej tradície, a tak prispievať k rozvoju spoločného Eu-
rópskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a výskumu. 

V mene EU v Bratislave bola podaná prihláška na vstup do Medzinárodnej asociácie univerzít (International 
Association of Universities). Na základe schválenia žiadosti sa univerzita stala členom asociácie od augusta 
2008, čo umožní efektívnejšie napĺňať zámer rozvíjať spoluprácu s univerzitami v globálnom meradle. 

Priebežne sa realizovali pracovné stretnutia a rokovania s predstaviteľmi diplomatických zastupiteľstiev 
a s delegáciami zo zahraničných univerzít a iných inštitúcií z rôznych krajín, napr. z Fínska, Francúzska, Ja-
ponska, Kanady, Nemecka, Poľska, Srbska, Španielska, Turecka, Talianska, USA, Veľkej Británie, Mexika, 
Mongolska, Ukrajiny. Výsledky rokovaní umožnia nadviazať spoluprácu a realizovať projekty s univerzitami 
z uvedených krajín. 

V spolupráci s Centrom pre komunikáciu a vzťahy s verejnosťou EU bol pripravený informačný materiál o EU 
v Bratislave (v anglickom jazyku) a prostredníctvom SAIA distribuovaný na medzinárodných veľtrhoch vyso-
koškolského vzdelávania v Ázii a v Latinskej Amerike. 

Uskutočnili sa viaceré celouniverzitné akademické a kultúrne podujatia (výstavy, prednášky, letná škola a i.) 
v spolupráci s diplomatickými zastupiteľstvami akreditovanými v SR, príp. so zahraničnými univerzitami. Ak-
tivity boli určené nielen na podporu medzinárodných vzťahov, ale aj na podporu aktívnych postojov akade-
mickej obce k medzinárodnej spolupráci. (Podrobnejšie v správe za ÚMP.) 

V snahe skvalitniť a zjednodušiť administratívu pri rozvoji medzinárodných vzťahov a zlepšiť sledovanie uka-
zovateľov úspešnosti bol vypracovaný informačný systém na zabezpečenie agendy vysielaných a prijíma-
ných študentov. 

MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY A PROJEKTY ESF 
V roku 2007 medzinárodné projekty EU v Bratislave, realizované v programe Leonardo da Vinci a ERAS-
MUS, boli zamerané najmä na podporu mobilít – študijných pobytov a odbornej praxe v podnikoch 
a inštitúciách, na výučbu jazykov a kvalitu celoživotného vzdelávania. Dva prebiehajúce celouniverzitné pro-
jekty ESF riešili problematiku internacionalizácie vzdelávania a vytvorenia integrovaného systému zabezpe-
čenia kvality, ďalšie boli zamerané na zvýšenie zručností učiteľov v ICT, podporu študijných programov vyu-
čovaných v cudzích jazykoch, dištančné vzdelávanie, podporu vzdelávania doktorandov, kurzov pre ďalšie 
vzdelávanie, a iné témy. Prínos medzinárodných projektov a projektov ESF za rok 2007 vo finančnom vyjad-
rení dosahuje výšku 36 881 075,- Sk. (ide o prostriedky poskytnuté na účet EU v Bratislave v roku 2007) 
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V roku 2007 sa EU v Bratislave s podielom 14, 68 % na celkovom objeme prostriedkov pridelených vysokým ško-
lám SR zo zahraničných grantov umiestnila na prvom mieste v danom ukazovateli v celoslovenskom meradle. 

ZÁVER 
Okrem dosiahnutých výsledkov uvedených v predchádzajúcich častiach správy bola vypracovaná koncepcia 
činnosti v oblasti medzinárodných vzťahov ako súčasť Dlhodobého zámeru EU v Bratislave na funkčné ob-
dobie 2007 – 2011 s výhľadom do roku 2015 a vytvorené predpoklady (analýza situácie, nadviazanie kontak-
tov, vypracovanie ideových zámerov pre pripravované projekty a pod.) na riešenie nasledujúcich hlavných 
úloh na rok 2008 na úseku medzinárodných vzťahov: 
• inovácia smerníc, 
• reštrukturalizácia pracovísk ÚMP a OZV, 
• vytvorenie systému zabezpečenia kvality a sledovania vybraných ukazovateľov úspešnosti, 
• tvorba nových medzinárodných projektov a projektov ESF na podporu strategických zámerov Ekonomic-

kej univerzity v Bratislave. 

1.4 INFORMATIZÁCIA A STYK S VEREJNOSŤOU 
V oblasti informatizácie sa činnosť sústredila na: 
• koordináciu činností na využívanie existujúcej výpočtovej techniky a prechod na nové technológie, za-

bezpečenie dostupnosti moderného spôsobu komunikácie pre každého študenta EU a prevádzkovanie 
WiFi technológií tak na Ekonomickej univerzite, ako aj v jej študentských domovoch, 

• udržiavanie prevádzky počítačových učební, vytváranie podmienok na skvalitnenie pedagogického pro-
cesu a získavanie programového vybavenia pre pedagogický proces, 

• rozvoj aktivít na podporu elektronického vzdelávania, 
• vytvorenie materiálno-technických a programových predpokladov na usporiadanie videokonferencií, 
• zabezpečenie prechodu zo systému SPIN na systém SAP pri riadení ekonomických procesov EU, 
• vytváranie predpokladov na inováciu ekonomického IS a IS EU na riadenie pedagogického procesu. 

Ekonomická univerzita v Bratislave disponuje v súčasnosti dobrým technickým vybavením v oblasti informačných 
technológií. Zapojením Ekonomickej univerzity do Slovenskej akademickej dátovej siete SANET je dosiahnuté 
podstatné zrýchlenie a skvalitnenie akademickej počítačovej siete a podstatne sa zvýšila bezpečnosť prenosu dát 
a prístup k informačným zdrojom uloženým na serveroch EU. Všetky študentské internáty sú pripojené do siete 
NetEU optickými káblami a informačné technológie a internetové aplikácie boli študentom na internátoch sprí-
stupnené v 24-hodinovom režime. Úspešne prebehla realizácia systému WiFi v budove Výučba 1. 

 GRAF 1.4.1 
POČET POČÍTAČOVÝCH UČEBNÍ 
(STAV K 31. 12. 2007) TAB. 1.4.31 
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 GRAF 1.4.2 
POČET POČÍTAČOV (STAV PODĽA EVIDENCIE MAJETKU 
K 31. 12. 2007) TAB. 1.4.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuálny prístup ku vzdelávaniu a multimediálnej prezentácii informácií cez Internet umožňuje zavedenie 
e-learningu v súčasnosti je ÚVT schopný videokonferenčne zabezpečiť elektronické vzdelávanie, ako aj    
akúkoľvek akciu väčšieho rozsahu. 

Pre potreby elektronického vzdelávania bola na EU v Bratislave rozvíjaná činnosť centrálneho pracoviska 
pre dištančné vzdelávanie v ÚVT. Pracovisko disponuje e-learningovými systémami Claroline, Moodle (Open 
Source softvér) a Eden (komerčný softvér), poskytuje metodicko-konzultačnú službu tvorcom e-kurzov, rieši-
teľom rozvojových projektov na EU či školenie pedagógov a študentov na prácu s e-learningovými progra-
movými systémami. 

Účasťou na projekte virtuálnej kolaborácie sa nám podarilo získať a vybudovať videokonferenčné pracoviská 
na EU v Bratislave. Riešenie umožňuje prezentáciu unikátnych prednášok väčšiemu počtu účastníkov, pre-
zentáciu vybraných prednášok a významných akademických udalostí i záujemcom z 19 univerzít Slovenska, 
ako aj usporadúvanie virtuálnych konferencií lokálneho, resp. medzinárodného charakteru. Výhodou elektro-
nického vzdelávania prostredníctvom videokonferencie je, že prednášaná problematika a diskusia sa neob-
medzujú na účastníkov prednášky prítomných v bratislavskej videokonferenčnej posluchárni, ale v reálnom 
čase približuje dianie študentom vzdialených univerzitných pracovísk vrátane možnosti zapojenia sa do dis-
kusie. Ďalšou výhodou je fakt, že prednášajúci nemusí viacnásobne prednášať rovnakú problematiku a strá-
cať čas cestovaním. Problémom, ktorý sa doteraz nepodarilo vyriešiť, je ochrana duševného vlastníctva 
autorov kurzov a pedagógov. 

Vypracovaním rozvojových projektov sa pracovníci fakúlt a rektorátnych pracovísk v roku 2007 významným 
spôsobom podieľali na rozvoji informačných a komunikačných technológií na Ekonomickej univerzite. 

PARTICIPÁCIA JEDNOTLIVÝCH PRACOVÍSK NA RIEŠENÍ VYBRANÝCH PROJEKTOV MŠ SR TAB. 1.4.33 

pracovisko počet podaných projektov počet prijatých projektov pridelené prostriedky z MŠ SR

Rektorát 3 1 2 700 000 

SEK 2 1 100 000 

ÚVT 7 5 530 000 

FHI 2 1 230 000 

FPM 0 0 0 

FMV 0 0 0 

NHF 6 4 800 000 

PHF 2 1 50 000 

spolu 22 13 4 410 000 

Zavedenie multifunkčných bezkontaktných čipových kariet Preukaz učiteľa a Preukaz študenta viedlo k vyu-
žívaniu predovšetkým pri pristupovaní do aplikačných programov, pri využívaní sieťových služieb, pri použí-
vaní v MHD, stravovacom a knižničnom systéme. 

V oblasti knižničných služieb Slovenská ekonomická knižnica ako akademická a špecializovaná verejná ve-
decká knižnica začala prevádzkovať elektronický knižničný systém Advanced Rapid Library pre nadobúda-

pracovisko počet 
FHI 367 
FPM 232 
FMV 84 
OF 303 
NHF 331 
PHF v Košiciach 214 
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nie, spracovávanie, sprístupňovanie a archivovanie informačných zdrojov. V rámci organizačno-funkčného 
modelu evidencie publikačnej činnosti pracovníkov EU na univerzite bola zavedená celoplošná registrácia 
a vykazovanie na SEK. Publikačná činnosť pracovníkov EU v Bratislave sa ako podklad pre MŠ SR spraco-
vala v roku 2006 a spracúva sa spätne za rok 2005. Veľmi pozitívne treba hodnotiť skutočnosť, že od februá-
ra 2007 funguje nová www stránka SEK s adresou: www.sek.euba.sk. 

CENTRUM KOMUNIKÁCIE A VZŤAHOV S VEREJNOSŤOU 
• Priebežne poskytovalo verejnosti informácie v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o podmienkach, 

postupe a rozsahu prístupu k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií). 

• Pripravilo a organizačne zabezpečilo účasť EU v Bratislave na veľtrhu pomaturitného vzdelávania Aka-
démia 2007. 

• Priebežne informovalo zamestnancov univerzity, študentov a verejnosť o akciách a podujatiach univerzi-
ty na informačných tabuliach a web stránke EU. 

• Pripravilo tlačové správy k jednotlivým udalostiam na univerzite. 

• Vydalo 4 čísla informačného spravodajcu Ekonóm a 1 mimoriadne číslo. 

• Pripravilo Kalendár významných udalostí v roku 2007. 

• Podieľalo sa na spracovaní výročnej správy EU v Bratislave za rok 2006. 

• Aktualizovalo informačno-propagačnú skladačku o EU v Bratislave. 

• Aktualizovalo prezentačné CD o univerzite. 

• Pripravilo informačnú brožúru o možnostiach štúdia na univerzite, brožúru o možnostiach štúdia pre za-
hraničných uchádzačov na veľtrhy vzdelávania v zahraničí (v anglickom jazyku), dvojjazyčný informačný 
materiál o nemeckofónnom štúdiu, propagačný materiál o udelení čestnej vedeckej hodnosti doctor ho-
noris causa EU v Bratislave. 

• Pripravilo celouniverzitný informačný materiál v anglickom jazyku a informačné materiály o fakultách 
v anglickom jazyku. 

• Zabezpečovalo monitoring tlače a elektronických médií. 

• Zabezpečovalo fotodokumentáciu z univerzitných akcií a priebežne aktualizovalo obrazový archív a foto-
galériu na web stránke univerzity. 

• Poskytovalo informácie na web stránku univerzity. Spolupodieľalo sa na príprave novej verzie web strán-
ky EU. 

• Organizačne zabezpečovalo a spolupodieľalo sa na príprave celouniverzitných aktivít, seminárov, pred-
nášok, workshopov. 

• Právne vysporiadalo autorské práva vizuálu EU v Bratislave. 

1.5 ORGANIZÁCIA A ROZVOJ 
V napĺňaní zámerov ekonomického vzdelávania na Ekonomickej univerzite v Bratislave má nezastupiteľnú 
úlohu úsek organizácie, rozvoja a riadenia, ktorý značnou mierou prispieva k zvyšovaniu kvality a efektívnos-
ti všetkých jej činností. Prvoradým cieľom univerzity na tomto úseku je zdokonaľovať riadiacu činnosť 
a uplatňovať všetky pozitívne rozvojové impulzy tak, aby sa Ekonomická univerzita stala prestížnou a konku-
rencie schopnou univerzitnou vysokou školou a aby sa zabezpečila jej líderská pozícia v prostredí ekono-
mického a manažérskeho vzdelávania v rámci Slovenskej republiky. Značná pozornosť je venovaná formu-
lovaniu rozvojovej stratégie a taktiky na upevnenie charakteru EU v Bratislave ako vysokej školy európskeho 
typu s cieľom pripraviť takých absolventov, ktorí sa budú vedieť presadiť v rámci vyspelého európskeho prie-
storu. 
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Činnosť na úseku riadenia a rozvoja  v roku 2007 na EU v Bratislave vychádzala zo zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 363/2007 Z. z., zo zákona 
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Uskutočňovala sa 
v súlade s ostatnými platnými právnymi normami, Štatútom EU v Bratislave, internými predpismi a smerni-
cami univerzity a z programového dokumentu univerzity Dlhodobý zámer rozvoja Ekonomickej univerzity 
v Bratislave vo funkčnom období 2007– 2011 s výhľadom do roku 2015. Všetka činnosť bola plánovitá, pre-
biehala podľa Plánu hlavných úloh vedenia EU v Bratislave na rok 2007, ktorý obsahovo pokrýval najdôleži-
tejšie oblasti činnosti univerzity tak, aby univerzita napĺňala svoje poslanie v súlade so zákonom o vysokých 
školách. Plnenie vytýčených úloh bolo sledované, kontrolované a vyhodnocované na viacerých úrovniach. 

Vo svojej rozhodovacej činnosti sa rektor EU v Bratislave opieral o poradné orgány a komisie. Stálym porad-
ným orgánom rektora bolo Kolégium rektora EU v Bratislave, ktoré prerokúvalo najzávažnejšie otázky kon-
cepcie univerzity, problematiky pedagogickej, vedeckovýskumnej a podnikateľskej činnosti univerzity, zahra-
ničných vzťahov a sociálnych otázok. 

Užším poradným orgánom rektora bolo Vedenie EU v Bratislave, ktoré operatívne prerokúvalo a riešilo prie-
bežné záležitosti univerzity, ako aj úlohy, ktoré vyplynuli jednak z podnetu Ministerstva školstva Slovenskej 
republiky, Rady pre rozvoj a financovanie vysokých škôl pri Rade vysokých škôl Slovenskej republiky, celou-
niverzitných orgánov, jednak z podnetov zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce EU v Brati-
slave. 

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

V hodnotenom roku 2007 bola veľmi dobrá spolupráca medzi rektorom univerzity a Akademickým senátom 
EU v Bratislave, resp. Vedeckou radou EU v Bratislave, ako aj so študentskou časťou akademickej obce EU 
v Bratislave. Pri schvaľovaní vnútorných predpisov a dôležitých interných materiálov bol zachovaný stanove-
ný postup v zmysle § 9 a § 12 zákona o vysokých školách. 

Hospodársky a správny chod univerzity riadila kvestorka, ktorá zabezpečovala hospodárenie s prostriedkami 
univerzity v súlade s platnými právnymi predpismi, internými predpismi EU v Bratislave a so zásadami tvorby 
a správy rozpočtu EU v Bratislave. Tak isto zabezpečovala správu majetku a starostlivosť o jeho reproduk-
ciu. 

Úlohy, ktoré sa plnili na úseku organizácie, riadenia a rozvoja EU v Bratislave v sledovanom roku 2007, mô-
žeme rozdeliť do oblasti riadenia a rozvoja, legislatívy, organizačnej a inej činnosti. 

Hlavným poslaním v oblasti riadenia a rozvoja univerzity bolo racionalizovať a zvyšovať efektívnosť organi-
zácie a riadenia na univerzite. K tomu patrila predovšetkým novelizácia vnútorných predpisov EU v Bratisla-
ve stanovených v § 15 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách tak, aby boli v súlade s prijatým záko-
nom č. 363/2007 Z. z., ďalej tu patrila analýza rozvoja univerzity z hľadiska vnútorných a vonkajších informá-
cií. Parciálnym cieľom v oblasti riadenia a rozvoja bolo uplatniť všetky rozvojové impulzy, a to predovšetkým 
investične nenáročný zdroj, ktorým je zdokonaľovanie riadiacej činnosti. 

V záujme toho bol vypracovaný strategický celouniverzitný materiál akcentujúci kvalitu vo všetkých oblas-
tiach činnosti EU v Bratislave pod názvom "Dlhodobý zámer rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave vo 
funkčnom období 2007 – 2011 s výhľadom do roku 2015". 

Hlavné smery rozvoja EU, zadefinované v tomto základnom dokumente, boli rozložené do jednotlivých ob-
lastí činností univerzity a konkretizované v pláne hlavných úloh vedenia EU v Bratislave na rok 2007. Plnenie 
tohto plánu bolo pravidelne sledované a vyhodnocované v orgánoch akademickej samosprávy. Konkrétne 
vyhodnotenie výsledkov činnosti EU v Bratislave za predchádzajúci rok našlo svoje vyjadrenie v tejto výroč-
nej správe o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2007, ktorá obsahuje podrobný prehľad 
o všetkých aktivitách univerzity súvisiacich s poslaním EU v Bratislave ako vrcholnej vzdelávacej a vedecko-
výskumnej ustanovizne a o plnení úloh vyplývajúcich z dlhodobého zámeru EU v Bratislave. V správe sú vy-
týčené aj hlavné zámery na rok 2008 jednak pre univerzitu ako celok, ako aj pre jednotlivé fakulty a celouni-
verzitné pracoviská. 

Vzhľadom na novelizovaný zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a vydanie zákona č. 363/2007 Z. z., 
ako už bolo vyššie spomenuté, boli novokoncipované nasledovné vnútorné predpisy univerzity, ktoré vyme-
dzujú práva a povinnosti orgánov univerzity, jej funkcionárov, zamestnancov a študentov:  

Štatút EU v Bratislave, Študijný poriadok EU v Bratislave, Zásady výberového konania na obsadzovanie 
pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov 
a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov EU v Bratislave. Ďalej boli novelizované: Pracovný poriadok 
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EU v Bratislave, Organizačný poriadok EU v Bratislave, Zásady volieb do Akademického senátu EU v Brati-
slave, Rokovací poriadok Akademického senátu EU v Bratislave, Rokovací poriadok Vedeckej rady EU 
v Bratislave, Štipendijný poriadok EU v Bratislave, Disciplinárny poriadok pre študentov EU v Bratislave 
a Rokovací poriadok disciplinárnej komisie EU v Bratislave. V súčasnosti prebieha ich prerokovávanie 
a schvaľovanie v orgánoch univerzity tak, aby tento proces bol ukončený do 31. 03. 2008, ako v § 113 a sta-
novuje zákon č. 363/2007 Z. z. 

Následne na novelizované vnútorné predpisy univerzity sa v súčasnosti pripravujú aj novelizované základné 
vnútorné predpisy jednotlivých fakúlt EU. 

V oblasti, ktorú vystihuje adjektívum "organizačná" sa na EU v Bratislave uskutočnili tieto aktivity: 

• poskytovanie metodickej pomoci fakultám a celouniverzitným pracoviskám pri novelizácii ich interných 
predpisov, 

• koordinácia organizačnej činnosti na EU v Bratislave, 

• pravidelné sledovanie dodržiavania vnútorných predpisov EU v Bratislave, 

• dôsledné sledovanie interných smerníc a príkazov rektora týkajúcich sa organizácie a rozvoja EU v Bra-
tislave. 

Zvýšená pozornosť bola venovaná: 

• právnemu riešeniu sporných prípadov nehnuteľného majetku, ktorý je v držbe iného subjektu, 

• sledovaniu dodržiavania § 13, 41 a 48 Zákonníka práce a zákona č. 552/2002 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme a Zásad výberového konania. 

Participácia na: 

• koordinácii a technickom zabezpečení stavby auly EU na Dolnozemskej ul. v období jej projektovej prí-
pravy, 

• riešení vecného a personálneho obsadenia nových školských objektov, resp. pri zmene využitia už exis-
tujúcich objektov, 

• príprave stratégie viac zdrojového financovania univerzity s dôrazom na podnikateľskú činnosť a zvyšo-
vanie vlastných výnosov, 

• na vypracovaní Pravidiel rozdelenia dotácií zo štátneho rozpočtu na jednotlivé roky, 

V záujme zvyšovania kvality diplomových prác a doktorandských dizertačných prác boli: 

• zabezpečované organizačné práce v súvislosti s ocenením "Cena prof. Imricha Karvaša" za najlepšie 
diplomové práce a najlepšie doktorandské dizertačné práce, 

• neinvestičného fondu "Ekonomická univerzita, n. f.", boli poskytnuté nasledujúce finančné prostriedky na: 

• udelenie Ceny rektora najlepším absolventom EU, 

• poskytnutie nenávratnej pôžičky sociálne slabším študentom univerzity, 

• ocenenie víťazov celouniverzitného kola študentskej vedeckej a odbornej činnosti  

• použitie motivačného fondu pre interných doktorandov, ktorí ukončili štúdium v stanovenom čase, 

• dofinancovanie štipendií interných doktorandov. 

Po vyhodnotení činnosti za rok 2007 na úseku organizácie a riadenia na celouniverzitnej úrovni bude v ďal-
šom texte komprimovaný prehľad činnosti a výsledkov v tejto oblasti na úrovni jednotlivých fakúlt a celouni-
verzitných pracovísk EU (podrobné vyhodnotenie ich činnosti za rok 2007 je uvedené v ich vlastných sprá-
vach). 

ZÁMERY ROZVOJA EU NA ROK 2008 
1. pravidelne novelizovať všetky vnútorné predpisy univerzity tak, aby boli aktuálne a v súlade s platnou 

legislatívou (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a ďalšie zákony), 

2. vytvoriť jednotný systém na zabezpečenie a zdokonaľovanie kvality všetkých činností EU, 
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3. vypracovať systémové opatrenia na dosiahnutie statusu výskumnej univerzity v sústave vysokoškolských 
vzdelávacích inštitúcií Slovenskej republiky, 

4. pokračovať v udeľovaní Ceny prof. Imricha Karvaša za najlepšie diplomové práce a najlepšie doktorand-
ské dizertačné práce a vyvíjať maximálnu snahu na získanie finančného zabezpečenia tejto ceny. 

1.6 PERSONÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNA POLITIKA EU V BRATISLAVE 

Ľudské zdroje uvádzajú do pohybu ostatné zdroje. Jadrom riadenia pracovísk EU v Bratislave je riadenie 
a rozvoj ľudských zdrojov. Je známe z personálnej praxe, že najdôležitejšími motivačnými faktormi pre za-
mestnancov sú dobré vzťahy na pracovisku, dobrý plat, spravodlivé hodnotenie práce a možnosť získať ďal-
šie mimoriadne odmeny. Sústavná starostlivosť EU v Bratislave o vytváranie čo najprijateľnejších medziľud-
ských vzťahov na pracoviskách je pre stálych aj novoprijatých zamestnancov nenahraditeľnou devízou 
a významným prostriedkom mimomzdovej stimulácie v rámci komplexnej motivácie zamestnancov. V odme-
ňovaní EU v Bratislave postupuje podľa zákona 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 predpi-
sov a podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorou bolo okrem iného dohodnuté zvýšenie stupníc plato-
vých taríf od 1. júla 2007 pre všetkých zamestnancov verejných vysokých škôl. Internou smernicou EU 
v Bratislave sú zvlášť stanovené pravidlá na tvorbu a použitie finančných prostriedkov účelovo určených na 
fond rozvoja vedy. Týka sa to hlavne motivácie vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov na zvy-
šovanie svojej kvalifikácie formou získania vedecko-pedagogických titulov PhD., docent a profesor. 

KVALIFIKAČNÁ ŠTRUKTÚRA VŠ UČITEĽOV NA EU V BRATISLAVE. STAV VO FYZICKÝCH OSOBÁCH K 31. 12. 2007  
  TAB. 1.6.34 
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 (1) (2) (1) + (2) (3) (1) až (3) (4) (5) (4) + (5) (6) (1) až (6)
NHF 15 2 17 39 56 43 28 71 2 129 
OF 9 2 11 21 32 35 27 62 5 99 
FHI 11 1 12 21 33 45 23 68 7 108 
FPM 10 0 10 32 42 22 35 57 9 108 
FMV 3 1 4 3 7 16 7 23 0 30 
PHF v Košiciach 4 1 5 10 15 27 11 38 1 54 
rektorát + ÚJ + CTVŠ 2 0 2 6 8 11 59 70 5 83 
za EU spolu 54 7 61 132 193 199 190 389 29 611 

Na EU v Bratislave sa uskutočnil procesný a organizačný audit s cieľom analyzovať a nastaviť procesnú op-
timalizáciu. Audit sa týkal pracovísk rektorátu EU v Bratislave. 

V oblasti personálnej politiky EU v Bratislave venuje veľkú pozornosť prijímaniu nových zamestnancov na 
všetkých úrovniach a vo všetkých kategóriách. Zvýšená pozornosť sa venuje prijímaniu strategických za-
mestnancov EU v Bratislave, ktorými sú vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a vedúci zamestnanci. 
Na tieto kategórie zamestnancov je zo zákona stanovená povinnosť prijímania na základe výberového kona-
nia. Na základe § 15 ods. 1 písm. c) a § 113a ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých ško-
lách“) EU v Bratislave znovelizovalo „Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vyso-
koškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií 
vedúcich zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave“ (ďalej len „zásady výberového konania“). 
V uvedených zásadách sú stanovené podmienky, priebeh a vyhodnotenie výberového konania na EU 
v Bratislave. Pri obsadzovaní pracovných miest či už výberovým konaním alebo bez výberového konania sú 
v predzmluvných vzťahoch dôsledne dodržiavané zákonné ustanovenia vyplývajúce zo Zákonníka práce, 
zákona o výkone práce vo verejnom záujme, zákona o vysokých školách, zákona o ochrane osobných úda-
jov, zákona o zamestnanosti a antidiskriminačného zákona. 
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POČET PRIJATÝCH VŠ UČITEĽOV V PRODUKTÍVNOM VEKU DO TZV. HLAVNÉHO PRACOVNÉHO POMERU.  
STAV VO FYZICKÝCH OSOBÁCH K 31. 12. 2007 TAB. 1.6.35 

vek 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
do 35 rokov 14 20 27 22 29 18 20 24 
36 – 40 rokov 1 2 3 2 7 3 4 2 
41 – 50 rokov 8 5 6 5 2 5 7 3 
51 – 62 rokov 1 3 3 4 3 3 7 5 
spolu 24 30 39 33 41 29 38 34 

 

PREHĽAD SKONČENÝCH PRACOVNÝCH POMEROV VŠ UČITEĽOV PRACUJÚCICH NA EU V BRATISLAVE 
V TZV. HLAVNOM PRACOVNOM POMERE TAB. 1.6.36 
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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 
2006 27 2 2 1 4 4 4 17 10 
2007 48 2 13 3 7 5 5 35 13 

Možno konštatovať, že vďaka kvalitnej personálnej politike máme na pracoviskách EU v Bratislave stabilizo-
vaných až 61 % vysokoškolských učiteľov s dobou zamestnania nad 5 rokov. Odchod zamestnancov z pozí-
cie vysokoškolských učiteľov predstavuje iba necelých 8 % z celkového počtu vysokoškolských učiteľov za-
mestnaných na fakultách a ústavoch EU v Bratislave. 

POČET VŠ UČITEĽOV S UVEDENÍM DOBY ZAMESTNANIA NA EU V BRATISLAVE.  
STAV VO FYZICKÝCH OSOBÁCH K 31. 12. 2007 TAB. 1.6.37 

doba zamestnania do 5 rokov 5 až 10 rokov 10 až 15 rokov viac ako 15 rokov 
VŠ učitelia 238 104 79 190 

Darí sa nám stabilizovať kategóriu vysokoškolských učiteľov aj z hľadiska vekovej štruktúry. 

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA VŠ UČITEĽOV NA EU V BRATISLAVE. STAV VO FYZICKÝCH OSOBÁCH K 31. 12. 2007 TAB. 1.6.38 

vek 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
do 35 rokov 142 168 184 187 193 183 165 164 
36 – 40 rokov 40 37 34 37 40 41 50 50 
41 – 50 rokov 153 145 133 127 115 111 108 106 
51 – 60 rokov 137 151 168 178 188 190 191 177 
nad 60 rokov 78 82 77 88 88 100 110 114 
spolu 550 583 596 617 624 625 624 611 

Sociálna politika je komplex sociálnych plnení EU v Bratislave, cieľom ktorých je vytváranie podmienok    
umožňujúcich zamestnancovi plniť úlohy vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu. Jej obsahom je celý rad 
povinností, po splnení ktorých možno očakávať dosiahnutie stavu, ktorý umožňuje riadne plnenie hlavných 
úloh EU v Bratislave, ktorých ťažisko spočíva hlavne v pedagogickej činnosti a zároveň uspokojenie sociál-
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nych, kultúrnych a hmotných potrieb zamestnancov. Všeobecná starostlivosť o zamestnancov týkajúca sa 
úpravy podmienok výkonu ich práce je prispôsobená 60 %-nému zastúpeniu žien v kategórii pedagogických 
zamestnancov. 

Zastúpenie žien vo všetkých kategóriách pedagogických zamestnancov je predmetom nasledujúceho tabuľ-
kového prehľadu. 

ŠTRUKTÚRA UČITEĽOV VO FYZICKÝCH OSOBÁCH K 31. 12. 2007 TAB. 1.6.39 

profesori docenti odborní 
asistenti asistenti lektori hosťujúci 

docenti 
spolu za 

pracoviskopracovisko 
spolu ženy spolu ženy spolu ženy spolu ženy spolu ženy spolu ženy spolu ženy

NHF 17 6 39 26 71 42 2 1 – – – – 129 75
OF 11 6 21 15 62 30 5 3 – – – – 99 54
FHI 12 6 21 14 68 43 6 4 1 – – – 108 67
FPM 10 - 32 23 57 33 9 6 – – – – 108 62
FMV 4 1 3 – 23 10 – – – – – – 30 11
PHF v Košiciach 5 2 9 4 38 26 1 1 – – 1 – 54 33
rektorát + ÚJ+CTVŠ 2 1 6 5 70 58 2 1 3 – – – 83 65

spolu za EU 61 22 131 87 389 242 25 16 4 – 1 – 611 367

Komplexná sociálna politika zahŕňa kultúru práce a pracovného prostredia, úpravu pracovísk a sociálnych 
zariadení; úschovu zvrškov a osobných predmetov, stravovanie, vzdelávanie, hmotné zabezpečenie, pre-
ventívnu liečebnú starostlivosť, starostlivosť o osobitné pracovné kategórie a pod. Opatrenia komplexnej so-
ciálnej politiky sa neuplatňovali iba všeobecne vo vzťahu ku všetkým zamestnancom, ale aj osobitne vo 
vzťahu k tým zamestnancom, ktorí sú vzhľadom na svoje individuálne pomery, ako ich zdravotný stav, aktu-
álna situácia a pod. najviac sociálne ohrození, a preto si vyžadovali osobitnú pozornosť. Boli aplikované 
a využívané podmienky dojednané v kolektívnej zmluve EU v Bratislave, akými napr. boli príspevky na stra-
vovanie, na regeneráciu pracovnej sily, na sociálnu výpomoc, na dopravu do zamestnania, dary pri jubi-
leách, či už životných alebo pracovných, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, možnosti interná-
tneho ubytovania pre mladých perspektívnych zamestnancov a doktorandov vyčlenením do 5 % kapacity 
celkového internátneho ubytovania EU v Bratislave, rekreačné možnosti, telovýchovné a kultúrne možnosti. 
Osobitná starostlivosť sa venovala ženám a dôchodcom, ako aj zamestnancom so zdravotným postihnutím. 
EU v Bratislave umožnila vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom pri riešení vedeckovýskum-
ných úloh pracovať jeden deň v týždni mimo hlavného pracoviska. Na dokončenie habilitačných a iných prác, 
ktoré sa pripravujú v súvislosti so zvýšením kvalifikácie zamestnancov, poskytla EU v Bratislave tvorivé pla-
tené voľno zamestnancom, ktorí o to z uvedeného dôvodu požiadali. V oblasti priamej sociálnej výpomoci 
EU v Bratislave prvýkrát zaviedla v roku 2007 príspevok pri narodení dieťaťa zamestnancovi zamestnanému 
na EU v Bratislave na ustanovený týždenný pracovný čas. Taktiež bola v kolektívnej zmluve zakotvená so-
ciálna výpomoc pri úmrtí zamestnanca EU alebo jeho životného partnera a nezaopatreného dieťaťa, 
v prípade nákupu liekov pri zvlášť ťažkých ochoreniach zamestnanca a pri ťažkých úrazoch s následným 
dlhodobým liečením a v iných naliehavých sociálnych prípadoch. Rozšírila sa sieť špecializovanej odbornej 
lekárskej starostlivosti pre zamestnancov EU v Bratislave o ambulanciu v Študentskom domove Horský Park 
s ponukou komplexného interného vyšetrenia s využitím špičkových prístrojov. 

Pracovná pohoda je stav fyzickej, duševnej a sociálnej pohody na pracovisku, ktorý je predpokladom kvalit-
nej práce a bezpečného správania sa pri práci. Zabezpečiť, aby existujúci kľúčoví ľudia a špičkoví odborníci 
neodišli ku konkurencii alebo do podnikania je veľmi zložité a je výzvou pre neustále zdokonaľovanie perso-
nálnej a sociálnej politiky. 

HLAVNÉ ZÁMERY ROZVOJA NA ÚSEKU PERSONÁLNEJ 
A SOCIÁLNEJ POLITIKY NA EU V BRATISLAVE V ROKU 2008 

• Zabezpečiť aplikáciu pracovnoprávnych predpisov v aktuálnom znení pri realizácii komplexnej personál-
nej a sociálnej politiky EU v Bratislave 

• Zámery personálnej politiky trvalo podporovať kvalitnou sociálnou stratégiou. 

• V stratégii riadenia a rozvoja ľudských zdrojov zabezpečiť v súlade s platnými predpismi výber nových 
zamestnancov univerzity a fakúlt na všetky pracovné pozície, zvlášť na miesta vysokoškolských učiteľov, 
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výskumných pracovníkov a vedúcich zamestnancov na báze bezúhonnosti, výraznej odbornosti a profe-
sionality. 

• Zabezpečovať zvyšovanie kvalifikačného rastu výskumných pracovníkov a vysokoškolských učiteľov EU 
v Bratislave pôsobiacich vo funkciách profesor, docent, odborný asistent, asistent a lektor. 

• Zabezpečiť strategickú vedomostnú líniu všetkých zamestnancov EU v Bratislave formou celoživotného 
vzdelávania a samovzdelávania. 

• V oblasti zabezpečovania pracovnoprávnych vzťahov pripraviť novelu „Pracovného poriadku EU v Brati-
slave“. 

• Pripraviť dodatok Kolektívnej zmluvy EU v Bratislave v súvislosti s novelou zákona o vysokých školách 
a novelou zákonníka práce. 

• V procese napĺňania cieľov personálnej a sociálnej politiky EU v Bratislave konštantne dbať na hospo-
dárnosť a efektívnosť vynakladania prostriedkov rozpočtu univerzity a fakúlt. 

Za splnenie uvedených zámerov sú zodpovední príslušní vedúci zamestnanci v zmysle organizačnej štruktú-
ry EU v Bratislave. 

Priebežná kontrola plnenia týchto úloh je stanovená k dátumu 30. 09. 2008. 

1.7 VÝZNAMNÉ AKTIVITY NA EU 
• 18. januára 2007 udelil rektor EU v Bratislave čestnú vedeckú hodnosť Doctor honoris causa Ekonomic-

kej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. emeritus Alexandre Lamfalussymu, významnej osobnosti európ-
skej ekonomiky a jednému z autorov myšlienky Európskej menovej únie. 

• 13. marca 2007 sa uskutočnila slávnostná inaugurácia rektora EU prof. Siváka a dekanov fakúlt EU 
v Bratislave na funkčné obdobie 2007 – 2011. 

• 23. marca 2007 sa uskutočnila na EU v Bratislave konferencia pri príležitosti 50. výročia podpísania rím-
skych zmlúv. Súčasťou konferencie bolo vyhlásenie vedomostnej súťaže pre študentov o Európskej únii. 

• 19. apríla 2007 udelil rektor univerzity čestnú vedeckú hodnosť Doctor honoris causa EU v Bratislave 
Dkfm. Rainerovi Franzovi, MBA, medzinárodne uznávanej osobnosti v oblasti bankovníctva, finančníctva 
a medzinárodného podnikania. 

• V dňoch 9. – 10. júla 2007 pripravila Ekonomická univerzita v Bratislave medzinárodný workshop Výučba 
ekonómie s využitím počítačových experimentov. Workshop takéhoto zamerania sa konal po prvý krát 
mimo americký kontinent práve na EU v Bratislave. 

• V dňoch 2. – 4. septembra 2007 bola Ekonomická univerzita v Bratislave hostiteľkou vedeckých pracov-
níkov popredných európskych univerzít počas 16. výročného zasadnutia EDAMBA. 

• V letnom semestri akademického roka 2006/2007 bol na EU v Bratislave zorganizovaný štvrtý ročník ce-
louniverzitného cyklu prednášok a diskusií Diplomacia v praxi. Úlohou projektu je oboznámiť študentov 
univerzity s vonkajšou ekonomickou politikou vybraných krajín, ako aj s diplomatickou praxou. 

• 10. septembra 2007 usporiadala Katedra anglického jazyka Ústavu jazykov EU prvý vedecký seminár 
k niektorým aspektom vyučovania anglického odborného jazyka na EU. 

• 17. septembra 2007 zorganizovalo Centrum na zabezpečenie a podporu kvality EU v Bratislave medzi-
národný workshop k systémom zabezpečenia kvality v európskom priestore vysokoškolského vzdeláva-
nia. 

• 21. septembra 2007 sa Ekonomická univerzita v Bratislave pripojila k signatárom Magna Charta Univer-
sitatum. 

• 12. októbra 2007 sa v rámci seminára organizovaného Nemeckou akademickou výmennou službou 
a Slovenskou akademickou informačnou agentúrou uskutočnila na EU v Bratislave prvá Slovensko-
nemecká burza kontaktov. 

• 23. októbra 2007 udelil rektor EU čestnú vedeckú hodnosť Doctor honoris causa EU v Bratislave prof. 
Stanislawovi Lisovi, medzinárodne uznávanej osobnosti ekonomickej vedy a ekonomického vzdelávania. 
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• V dňoch 12. – 18. novembra 2007 sa uskutočnil Európsky týždeň vedy. 

• V dňoch 13. – 15. novembra 2007 pripravil Ústav výpočtovej techniky EU v spolupráci so združením 
EUNIS medzinárodnú vedeckú konferenciu UNINFOS 2007 o univerzitných informačných systémoch 
a informačných technológiách. 

• 27. novembra 2007 sa na EU v Bratislave konala medzinárodná vedecká konferencia 2007 – Európsky 
rok rovnakých príležitostí pre všetkých – za zodpovedné podnikanie a spoločnosť. 

• 5. decembra 2007 vystúpil na EU v Bratislave pán Athanasios Vamvakidis, hlavný ekonóm európskej 
sekcie Medzinárodného menového fondu. 

1.8 SPRÁVNA RADA EU 
Činnosť Správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „správna rada“) v roku 2007 prebiehala 
v súlade s § č. 41 zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a Štatútom 
EU v Bratislave. Správna rada vo svojej práci uplatňovala a presadzovala verejný záujem v činnosti EU 
v Bratislave, a to predovšetkým v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytnutých 
univerzite zo štátneho rozpočtu. 

V roku 2007 zasadala správna rada tri krát. 

Na svojom prvom zasadnutí dňa 16. 03. 2007 sa zaoberala návrhom rozpočtu EU v Bratislave na rok 2007, 
Vzhľadom k nedostatočnému objemu finančných zdrojov hlavnej dotácie univerzity (podprogram 07711) od-
poručila rektorovi EU v Bratislave v personálnej a v mzdovej oblasti prijať opatrenia cielené na zabezpečenie 
pozitívneho vývoja miezd u učiteľov EU v Bratislave dosahujúcich nadpriemerné výsledky vo vedeckovýs-
kumnej činnosti a obmedziť prijímanie nových pracovníkov na EU v Bratislave iba vo veľmi odôvodnených 
prípadoch. Členovia správnej rady požiadali rektora EU v Bratislave v termíne do konca septembra 2007 
o predloženie Investičného zámeru EU v Bratislave na roky 2007 – 2011. 

Druhé rokovanie správnej rady sa uskutočnilo 27. apríla 2007, na ktorom bola prerokovaná a schválená Vý-
ročná správa o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2006 a Výročná správa o hospodárení EU 
v Bratislave za rok 2006. Správna rada odporučila rektorovi EU v Bratislave zrealizovať vytýčené úlohy 
a prijaté opatrenia uvedené v oboch výročných správach. 

Tretie zasadnutie správnej rady sa uskutočnilo 14. 12. 2007. Správna rada požiadala rektora EU v Bratislave 
o predloženie investičných zámerov univerzity na obdobie do roku 2015, riešila platové náležitosti rektora 
a vzala na vedomie predloženú informáciu rektora EU v Bratislave o finančnej situácii EU v Bratislave a oča-
kávanom výsledku hospodárenia univerzity za rok 2007. Z informácie rektora vyplynulo, že nie je potrebné, 
aby správna rada prijímala opatrenia na riešenie súčasnej finančnej situácie na univerzite. Správna rada vy-
slovila potrebu aktualizovať Štatút Správnej rady EU v Bratislave, čo bude predmetom rokovania na jej za-
sadnutí začiatkom roka 2008. 
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1.9 ŠTUDENTSKÝ PARLAMENT EU 
Študentský parlament Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len ŠP EU) zastupuje študentov Ekonomic-
kej univerzity v Bratislave a háji ich záujmy na najvyššej úrovni. Členovia študentského parlamentu majú 
svojich zástupcov v Akademickom senáte EU v Bratislave, ubytovacej komisii, disciplinárnej komisii, kolégiu 
rektora, správnej rade a v rade pre informatizáciu Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

V roku 2007 došlo k výrazným zmenám v organizačnej štruktúre Študentského parlamentu EU. V marci 2007 
odstúpil z funkcie prezidenta ŠP EU Pavel Gežík a dňa 14. 03. 2007 bol za nového prezidenta ŠP EU 
v tajných voľbách za prítomnosti rektora EU – Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. – zvolený Michal Br-
čák, študent Národohospodárskej fakulty. Pavel Gežík bol následne zvolený za viceprezidenta ŠP EU. 

ŠP EU na rok 2007 sledoval hlavne tieto ciele: 

• dôsledné obhajovanie záujmov študentov univerzity, 

• rýchlejšie riešenie podnetov, problémov a sťažností študentov, 

• podporovanie prepojenia ekonomickej teórie s praxou, 

• organizovanie odborných, športových a kultúrnych aktivít pre študentov, 

• zefektívnenie komunikácie v rámci ŠP EU. 

Tieto ciele boli pretransformované do konkrétnych úloh, ktorých plnenie zabezpečovali študentské parlamen-
ty jednotlivých fakúlt. 

Študentský parlament Národohospodárskej fakulty (ŠP NHF) prešiel počas roka 2007 viacerými zmenami. 
V apríli 2007 bol za nového predsedu zvolený Štefan Taška, ktorý nahradil Miriamu Svetkovskú. V novembri 
boli prijatí noví poradní členovia z radov študentov prvého a druhého ročníka bakalárskeho štúdia. 

V spolupráci s vedením fakulty, viacerými katedrami fakulty a externými organizáciami organizoval mnohé 
odborné prednášky a informačné stretnutia. Medzi najvýznamnejšie patrili tieto prednášky: 

• B. de Borger (vedúci katedry ekonomickej teórie na Univerzite v Antverpách): Transport Policy in Euro-
pean Union, 

• T. Ježek (Karlova univerzita v Prahe): Čo nám môže dnes povedať F. A. Hayek, 

• P. Salin (Université Paris-Dauphine): The Two Diverging Approaches of Economic Integration, 

• T. Barát (vládny splnomocnenec pre zavedenie Eura): Národný plán zavedenia EURA v SR, 

• T. Kane (The Heritage Foundation): Index ekonomickej slobody 2007, 

• F. Paľko (štátny tajomník MF SR): Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2008 až 2010, 

• Ľ. Adame (daňová expertka): Daň z príjmu spoločností v kontexte EÚ. 

ŠP NHF taktiež pomáhal zapojiť študentov do rôznych aktivít a súťaží, bezplatných vzdelávacích kurzov 
a oceňovania najkvalitnejších ŠVOČ a záverečných prác. Uskutočnil dve prínosné stretnutia členov ŠP NHF 
s vedením fakulty. Taktiež pomáhal pri realizácii semestrálnych hodnotení kvality štúdia na fakulte formou 
anonymných študentských dotazníkov. Lepšiu komunikáciu so študentmi zabezpečil aj pomocou častej ak-
tualizácie bohatého obsahu svojej internetovej stránky a rozšírených úradných hodín. 

Študentský parlament Obchodnej fakulty (ŠP OF) bol v roku 2007 pod predsedníctvom Miroslavy Králiko-
vej. K úspešným aktivitám pre študentov patrili dve stretnutia študentov s vedením fakulty pod názvom „Ra-
ňajky s dekanom“, ktoré prispeli k lepšej komunikácií a v konečnom dôsledku aj k zlepšeniu kvality vzdelá-
vania na fakulte. Okrem toho ŠP OF organizoval rôzne besedy a prednášky, napr.: 

• Mikloš (bývalý podpredseda vlády a minister financií): Napodobíme Írsko, alebo zostaneme priemerom? 

• Štefanec: Podnikateľské prostredie na Slovensku. 

V spolupráci s ŠP NHF sa v októbri 2007 uskutočnila Beánia OF&NHF, počas ktorej prebehla aj imatrikulácia 
študentov prvého ročníka týchto dvoch fakúlt. Tejto veľkej udalosti s rekordnou účasťou sa zúčastnili aj čle-
novia vedenia a zamestnancov obidvoch fakúlt. 
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ŠP OF v novembri 2007 pomáhal Lige za duševné zdravie pri organizovaní a realizácii celoslovenskej zbier-
ke Nezábudky, ktorej výťažok bol určený na výstavbu chránených dielní. Taktiež nadviazal spoluprácu s OZ 
Sloboda zvierat. Okrem toho sa prostredníctvom akcie „Recykluj pre svoju budúcnosť“ snaží v študentoch 
vyvolať záujem o životné prostredie. 

Študentský parlament Fakulty hospodárskej informatiky (ŠP FHI) 
Rok 2007 bol v činnosti Študentského parlamentu FHI jeden z najintenzívnejší, študentský parlament zreor-
ganizoval svoju činnosť, štruktúru a rozšíril oblasť svojej pôsobnosti. Z administratívneho hľadiska upravil 
a schválil nové stanovy ako aj množstvo ďalších predpisov, ktoré bližšie definovali jeho činnosť a dali nový 
rozmer podstate pôsobenia študentského parlamentu na fakulte. 

Nosným prvkom reorganizácie a zefektívnenia činností parlamentu bolo rozdelenie úloh a zodpovednosti na 
jedenásť členov a každý z nich je zodpovedný za inú oblasť študentského života a pôsobenia na fakulte, aby 
vedel patrične a spoľahlivo odpovedať na bežné ale aj špecifické otázky, prípadne vedel riešiť niektoré prob-
lémy v danej oblasti. Študenti, ktorí potrebujú poradiť alebo pomôcť v oblasti, ktorá je v kompetencii Študent-
ského parlamentu FHI, môžu prísť počas úradných hodín, ale i mimo nich, do miestnosti Študentského par-
lamentu FHI, alebo si stretnutie dohodnúť, prípadne využiť elektronické kanály, ako diskusné fórum, alebo e-
mailový kontakt. 

V nemalej miere v prezentácii Študentského parlamentu FHI pred okolitou verejnosťou prispelo aj spustenie 
novej webovej stránky. Web stránka predstavila činnosť Študentského parlamentu FHI ale hlavne prispela 
k lepšej informovanosti a komunikácii so študentmi fakulty. V súčasnosti je Študentský parlament FHI 
v období „rozmachu“, kedy po upevnení svojej pozície na fakulte, získaní vlastnej právnej subjektivity 
a celkovej reorganizácii činnosti v rámci študentského parlamentu začína vytvárať podmienky pre spoluprácu 
s externým prostredím. 

Študentský parlament Fakulty podnikového manažmentu (ŠP FPM) prešiel počas uplynulého roka 2007 
niekoľkými zmenami. Po odchode predsedkyne Petry Abrmanovej, bola do predsedníctva ŠP FPM zvolená 
Agneša Belková. Medzitým úlohu štatutárneho zástupcu vykonávala Lucia Litvová. Začiatkom letného se-
mestra sa konali voľby študentov prvého ročníka do ŠP FPM. 

ŠP FPM si plnil svoje povinnosti vo vzťahu k študentom,ale aj vedeniu univerzity. Zorganizoval viaceré tra-
dičné podujatia ako napr. úspešnú „Beániu Managerov“. Snažil sa prispieť i prostredníctvom prednášok 
a seminárov v spolupráci s viacerými organizáciami, napr.: 

• Projekt „Úspešný kariérny štart“ s cieľom zlepšiť schopnosť študentov, vytvoriť pútavý životopis aj 
schopnosť presvedčivo sa predať na osobných pohovoroch, 

• Dan Moore: „South Western Company“, 

• spolupráca s OF na organizácii diskusie s I. Miklošom. 

Študentský parlament Fakulty medzinárodných vzťahov (ŠP FMV) bol v roku 2007 pod predsedníctvom 
Miroslava Taliana. Okrem úlohy ochrancu a obhajcu študentov fakulty a tradičných činností (ubytovanie štu-
dentov a príprava kultúrno-spoločenských akcií) sa ŠP FMV zameral aj na organizáciu a spolupodieľanie ďal-
ších projektov, ktoré obohatili znalosti študentov. Medzi najvýznamnejšie patrili tieto prednášky a diskusie: 

• M. Dzurinda (bývalý predseda vlády): Slovensko v Európe – nové výzvy, 

• Z. Sládková, T. Aleksanyan: Diskusia o Rwande a Kambodži. 

Študentský parlament ekonómov PHF v Košiciach (ŠPE) pracoval na pozdvihnutí študentského života 
študentov PHF v Košiciach. Funkciu predsedu ŠPE v roku 2007 zastával Rastislav Trnka. V letnom semestri 
akademického roka 2007/2008 sa zorganizovalo posedenie študentov s dekanom PHF. Na zabezpečenie 
informovanosti a rýchlejšieho riešenia študentských problémov boli zavedené skupiny tútorov skupín – tzv. 
šerifov. 

Pre potreby ubytovaných v študentskom domove bola v spolupráci s ŠPE zriadená Internátna komisia, ktorá 
sa stará o zabezpečenie a zvýšenie pohodlia ubytovaných študentov. Na internáte sa podarilo zriadiť kopíro-
vacie centrum, študovňu a športovú miestnosť. ŠPE spolupracuje aj na fakultnej študentskej lige vo futbale. 

Medzi úspešne zrealizované akcie sa zaraďujú aj športový Deň ekonómov, Korčuľovanie ekonómov, Lyžo-
vačka ekonómov, Benefičný koncert (výťažok išiel pre Spoločnosť detskej onkológie v Košiciach) a mnohé 
ďalšie. 

Každý mesiac sa uskutočnilo stretnutie prezidenta ŠP EU, predsedov fakultných študentských parlamentov 
a rektora EU v Bratislave, na ktorých boli pravidelne prediskutované aktuálne otázky, ale aj záležitosti dlho-
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dobého charakteru. Takéto stretnutia boli zo strany ŠP EU hodnotené veľmi pozitívne a potvrdili, že vedeniu 
univerzity záleží aj na poznaní názorov študentov. 

V nasledujúcom roku plánuje ŠP EU pokračovať v plnení stanovených plánov a prínosnej komunikácii 
s Vedením EU v Bratislave. Na rok 2008 si ŠP EU určilo aj ďalšie ciele, ktoré by mali ešte viac študentom 
priblížiť činnosť študentských parlamentov, zabezpečiť kvalitnejší proces prideľovania ubytovania pre štu-
dentov, vytvárať dobré meno univerzite a viesť k nadviazaniu spolupráce s podobnými študentskými organi-
záciami na Slovensku i v zahraničí. 

1.10 ZMENY VNÚTORNÝCH PREDPISOV A ZMENY 
V ORGÁNOCH EU V ROKU 2007 

V súlade s novelizáciou zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a prijatým zákonom č. 363/2007 Z. z. 
boli novokoncipované nasledujúce vnútorné predpisy EU v Bratislave: Štatút EU v Bratislave, Študijný poria-
dok EU v Bratislave, Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učite-
ľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamest-
nancov EU v Bratislave (tieto tri dokumenty budú dané do 31. 03. 2008 na zaregistrovanie na Ministerstvo 
školstva Slovenskej republiky), Pracovný poriadok EU v Bratislave, Organizačný poriadok EU v Bratislave, 
Zásady volieb do Akademického senátu EU v Bratislave, Rokovací poriadok Akademického senátu EU 
v Bratislave, Rokovací poriadok Vedeckej rady EU v Bratislave, Štipendijný poriadok EU v Bratislave, Discip-
linárny poriadok pre študentov EU v Bratislave a Rokovací poriadok disciplinárnej komisie EU v Bratislave. 

V roku 2007 došlo k zásadným zmenám v orgánoch akademickej samosprávy EU v Bratislave. 

01. 02. 2007 nastúpil do funkcie rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, CSc. 

Do funkcií prorektorov boli vo februári 2007 vymenovaní: 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.  – prorektor pre vzdelávanie, štatutárny zástupca rektora 

doc. Ing. Ľubomír Strieška, PhD.  – prorektor pre rozvoj univerzity 

prof. Ing. Dagmar Lesáková, PhD.  – prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium 

doc. PhDr. Jana Lenghardtová, PhD. – prorektorka pre zahraničné vzťahy 

doc. Ing. Ivan Brezina, PhD.   – prorektor pre informatizáciu a styk s verejnosťou 

Predsedom Akademického senátu sa stal prof. Ing. Andrej Dupaľ, PhD. 

Zmeny na postoch orgánov akademickej samospráve jednotlivých fakúlt EU v Bratislave sú uvedené v ich 
výročných správach. 

1.11 SUMARIZÁCIA VNÚTORNÝCH PRÍKAZOV A SMERNÍC 
PRÍKAZY REKTORA V ROKU 2007 

 1/2007 na určenie čerpania dovolenky 

 2/2007 opatrenia v súvislosti s výsledkami kontroly hospodárenia v učebno-výcvikovom zariadení VIRT 
  CUS v Bratislave 

 3/2007 na zabezpečenie účasti zamestnancov na školeniach o BOZP a OPP 

 4/2007 opatrenia v čase konania prijímacích skúšok na EU v Bratislave 

 5/2007 na čerpanie dovoleniek 

 6/2007 na vykonanie mimoriadnej fyzickej inventúry materiálu civilnej ochrany na pracoviskách EU   
  v Bratislave 
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 7/2007 na vykonanie mimoriadnej fyzickej inventúry materiálu CO na pracoviskách EU v Bratislave   
  so sídlom v Košiciach 

 8/2007 k e-mailovej komunikácii v rámci EU v Bratislave 

 9/2007 opatrenia v súvislosti s výsledkami kontroly na FHI EU v Bratislave 

 10/2007 opatrenia v súvislosti s výsledkami kontroly na CĎV EU v Bratislave 

 11/2007 opatrenia v súvislosti s výsledkami kontroly na oddelení zahraničných vzťahov EU v Bratislave 

INTERNÉ SMERNICE V ROK 2007 

 1/2007 zavedenie valutovej pokladnice v podmienkach EU v Bratislave 

 2/2007 predajné ceny študijnej literatúry a odmeny za jej vytvorenie vo Vydavateľstve EKONÓM 

 3/2007 poplatky v účelových zariadeniach EU v Bratislave 

 4/2007 pravidlá správy a používanie elektronickej pošty 

 5/2007 zásady priznávania osobných príplatkov v podmienkach EU v Bratislave 

 6/2007 edičná činnosť 

 7/2007 školné a poplatky spojené so štúdium na EU v Bratislave 
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DRUHÁ ČASŤ 

2.1 NÁRODOHOSPODÁRSKA FAKULTA EU 

ZLOŽENIE RIADIACICH ORGÁNOV A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA FAKULTY 
Aktivity Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len NHF EU) boli v roku 2007 
zamerané predovšetkým na skvalitňovanie obsahu a metodiky vzdelávania, na rozvoj vedy a výskumu a na 
prípravu podkladových materiálov za NHF súvisiacich s pripravovanou akreditáciou EU. Činnosť NHF EU 
bola uskutočňovaná v súlade s platnými právnymi predpismi SR, štatútom fakulty a v súlade s vnútornými 
predpismi fakulty a Ekonomickej univerzity. Svoju činnosť pravidelne vykonávali aj poradné orgány dekana 
NHF EU (vedenie fakulty, kolégium dekana, akademický senát NHF). Odborné smerovanie a rozvoj fakulty 
v roku 2007 vychádzalo zo snahy EU v Bratislave zabezpečiť vo všetkých oblastiach porovnateľnosť EU 
s obdobnými univerzitami v zahraničí. Fakulta vyvíjala snahy zamerané na podporu a rozvoj špecifík v oblas-
ti ekonomického vzdelávania, na vytváranie podmienok smerujúcich k ešte užšiemu prepojeniu študijných 
programov s praxou. 

VEDENIE FAKULTY V ROKU 2007 

Dekan fakulty PROF. ING. JÁN LISÝ, PHD. 

Prodekani DOC. ING. ANNA SCHULTZOVÁ, PHD. štatutárny zástupca dekana a prodekanka pre rozvoj 
   fakulty a sociálnu starostlivosť o študentov 

 ING. ERIKA PASTORÁKOVÁ, PHD. prodekanka pre vzdelávaciu činnosť 

 DOC. ING. VLADIMÍR GONDA, PHD. poverený funkciou prodekana pre vedu 
 a doktorandské štúdium (od 01. 09. 2007 zastupuje 

Ing. Karola Morvaya, PhD.) 

 ING. JANA PÉLIOVÁ prodekanka pre zahraničné vzťahy 
  a styk s verejnosťou 

Tajomníčka ING. ZDENKA KRISTÓFOVÁ 

KOLÉGIUM DEKANA NHF 
Lisý, Ján, prof. Ing., PhD. dekan 
Buček, Milan, prof. Ing., DrSc. vedúci katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja 
Demjan, Valér, Ing. za OZ PŠaV NHF, od 01. 12. 2007 Dovčiaková Janka, Ing. 
Gonda, Vladimír, doc. Ing., PhD. poverený funkciou prodekana (zastupuje Ing. Karola Morvaya, PhD.) 
Horvátová, Eva, doc. Ing. PhD. vedúca katedry bankovníctva a medzinárodných financií 
Kristófová, Zdenka, Ing. tajomníčka fakulty 
Majtánová, Anna, prof. Ing., PhD. vedúca katedry poisťovníctva 
Ochotnický, Pavol, doc. Ing., PhD. vedúci katedry financií 
Pastoráková, Erika, Ing., PhD. prodekanka 
Péliová, Jana, Ing. prodekanka 
Piovarčiová, Veronika, doc. Ing., PhD. vedúca katedry ekonomickej teórie 
Rievajová, Eva, prof. Ing., PhD. vedúca katedry sociálneho rozvoja a práce      
 predsedníčka Akademického senátu NHF 
Schultzová, Anna, doc. Ing. PhD. prodekanka 
Taška, Štefan predseda študentského parlamentu NHF 
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Šlosár, Rudolf, prof. Ing., PhD. vedúci katedry pedagogiky 
Šóš, Ivan, Ing. vedúci katedry aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky 
Vincúr, Pavel, prof. Ing., PhD. vedúci katedry hospodárskej politiky 

AKADEMICKÝ SENÁT NHF 

ZAMESTNANECKÁ ČASŤ 
Rievajová, Eva, prof. Ing., PhD.; Blašková, Mária, doc. Ing., PhD.; Fifeková, Elena, Ing., PhD.; Horvátová, 
Eva, doc. Ing., PhD.; Kompoltová, Soňa, doc. PhDr., CSc.; Krátka, Zuzana, Ing.; Lauko, Marcel, Ing., PhD.; 
Martincová, Marta, doc. Ing., PhD.; Neubauerová, Erika, doc. Ing., PhD.; Novák, Martin, Ing.; Piovarčiová, 
Veronika, doc. Ing., PhD.; Šedivá, Eva, Ing.; Trúchly, Peter, Ing.; Vlčková, Viera, doc. RNDr., CSc. 

ŠTUDENTSKÁ ČASŤ – RIADNI ČLENOVIA 
Štefan Taška, Michal Brčák, Veronika Jakubíková, Miriama Svetkovská, Mária Vojtková, Ing. Martin Šustr, 
Ing. Miloš Hofreiter. 

ŠTUDENTSKÁ ČASŤ – PORADNÍ ČLENOVIA 
Dušan Hudák, Jana Václavíková, Martin Varga, Peter Remiš, Martina Machová, Lukáš Kaščák, Lívia Dubov-
ská, Petra Seidlová, Peter Bulko, Matúš Matta. 

VEDECKÁ RADA NHF 
Predseda: Lisý, Ján, prof. Ing., PhD. 

INTERNÍ ČLENOVIA 
Sivák, Rudolf, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.; Schultzová, Anna, doc. Ing., PhD.; Gonda, Vladimír, doc. Ing., PhD.; 
Pastoráková, Erika, Ing., PhD.; Péliová, Jana, Ing.; Morvay, Karol, Ing., PhD.; Horvátová, Eva, doc. Ing., 
PhD.; Ochotnický, Pavol, doc. Ing., PhD.; Majtánová, Anna, prof. Ing., PhD.; Piovarčiová, Veronika, doc. 
Ing., PhD.; Vincúr, Pavol, prof. Ing., PhD.; Buček, Milan, prof. Ing., DrSc.; Rievajová, Eva, prof. Ing., PhD.; 
Šlosár, Rudolf, prof. Ing., PhD.; Šóš, Ivan, Ing.; Mikulec, Vladimír, doc. Ing., PhD.; Hontyová, Kajetana, prof. 
Ing., PhD.; Janok, Michal, prof. Ing., PhD.; Tvrdoň, Jozef, doc. Ing., PhD.; Jankovská, Anežka, prof. Ing., 
PhD.; Chovancová, Božena, prof. Ing., PhD.; Alexy, Július, prof. Ing., PhD.; Stanek, Vojtech, prof. Ing., PhD.; 
Romančíková, Eva, doc. Ing., PhD. 

EXTERNÍ ČLENOVIA 
Iša, Ján, doc. Ing., DrSc.; Kohútiková, Elena, hosťujúci docent, Ing., CSc.; Košnár, Jozef, prof. Ing., DrSc.; 
Makúch, Jozef, doc. Ing., PhD.; Staněk, Peter, doc. Ing., PhD.; Šaulič, Ján, Ing., PhD.; Zajac, Štefan, hosťu-
júci docent, Ing., PhD.; Fuchs, Kamil, prof. PhDr., CSc.; Šimek, Milan, doc. RNDr., PhD.; Háčik, Vladimír, 
prof. Ing., DrSc.; Žáková, Jozefína, JUDr.; Uramová, Mária, prof. Ing., PhD. 

KATEDRY NHF 
katedra ekonomickej teórie vedúca katedry doc. Ing. Veronika Piovarčiová, CSc. 

katedra hospodárskej politiky vedúci katedry prof. Ing. Pavol Vincúr, PhD. 

katedra financií vedúci katedry doc. Ing. Pavol Ochotnický, PhD. 

katedra bankovníctva a medzinárodných financií vedúca katedry doc. Ing. Eva Horvátová, PhD. 

katedra poisťovníctva vedúca katedry prof. Ing. Anna Majtánová, PhD. 

katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja vedúci katedry prof. Ing. Milan Buček, DrSc. 

katedra sociálneho rozvoja a práce vedúca katedry prof. Ing. Eva Rievajová, PhD. 

katedra pedagogiky vedúci katedry prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD. 

katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky vedúci katedry Ing. Ivan Šóš 
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PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 
Aktivity NHF EU v Bratislave sa vo výchovno-vzdelávacej oblasti v roku 2007 sústredili najmä na zvyšovanie 
kvality pedagogického procesu po obsahovej a metodickej stránke vo všetkých formách výučby, na zaradenie 
sa do európskeho vzdelávacieho priestoru a na postupné napĺňanie výučby vo všetkých ročníkoch novoakredi-
tovaných študijných odborov a programov na 1. stupni štúdia a v externej forme na 2. stupni štúdia. 

V jednotlivých študijných odboroch a študijných programoch študujú v akademickom roku 2007/2008 študen-
ti 1., 2. a 3. ročníka 1. stupňa štúdia (bakalárske štúdium) v dennej a externej forme; študenti 1. a 2. ročníka 
2. stupňa štúdia v externej forme (v študijnom programe bankovníctvo 1. aj 2. ročník a v študijnom programe 
verejná správa a regionálny rozvoj 1. ročník); študenti 5-ročného inžinierskeho štúdia v dennej a externej 
forme, študenti dobiehajúceho bakalárskeho štúdia externou formou a študenti doktorandského štúdia v 1. 
a 2. ročníku v dennej a externej forme. 

STAV ŠTUDENTOV K 31. 10. 2007 PODĽA ROČNÍKOV TAB. 2.1.1 

ročník 
druh a forma štúdia 

1. 2. 3. 4. 5. 
spolu 

Bc. DŠ – 3-ročné 481 455 378 – – 1314 
Bc. EŠ – 3-ročné 162 110 113 – – 385 
Ing. DŠ – 5-ročné – – – 477 299 776 
Ing. EŠ – 5-ročné – – – 118 133 251 
Ing. EŠ – 2-ročné 70 32 – – – 102 
zahraniční 5 2 2 2 1 12 

spolu 718 599 493 597 433 2840 

Štruktúra študentov podľa stupňov štúdia a podľa jednotlivých foriem bola v roku 2007 nasledujúca: 
• podiel študentov 1. stupňa štúdia na celkovom počte študentov na dennom štúdiu je 46,26 %, na exter-

nom štúdiu 13,55 %, 
• podiel študentov 2. stupňa štúdia na celkovom počte študentov na externom štúdiu je 3,49 %, 
• podiel študentov na inžinierskom štúdiu z celkového počtu študentov v dennej forme je 27,32 %, v exter-

nej forme 8,83 % a na bakalárskom (dobiehajúcom programe) je 0,352 %. 

VÝVOJ POČTU ŠTUDENTOV NA 1. A 2. STUPNI ŠTÚDIA ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.1.2 

rok stupeň štúdia a forma štúdia 
2003 2004 2005 2006 2007 

denné – – 440 937 1322 
externé 249 239 295 378 386 1. stupeň 
spolu 249 239 735 1315 1708 
denné – – – – – 
externé – – 39 70 102 2. stupeň 
spolu – – 39 70 102 
denné 1898 2001 1544 1134 778 
externé 1009 838 554 379 252 1. a 2. stupeň 

spolu 
spolu 2907 2839 2098 1513 1030 

 podiel externistov 34,71 29,52 26,41 25,05 24,47 

VÝVOJ POČTU ABSOLVENTOV BŠ A IŠ ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.1.3 

rok 
absolventi 

2003 2004 2005 2006 2007 
Ing. 621 673 598 552 492 
Bc. 103 55 50 37 51 
spolu 724 728 648 589 543 
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VÝVOJ POČTU ŠTUDENTOV PRIHLÁSENÝCH, PRIJATÝCH A ZAPÍSANÝCH DO 1.ROČNÍKA (1. STUPEŇ ŠTÚDIA) TAB. 2.1.4 

rok 
 

2003 2004 2005 2006 2007 
prihlásení 1369 2767 2316 2637 2029 
prijatí 756 1251 1052 1367 1143 
zapísaní 624 785 579 703 622 

Od akademického roku 2005/06 sa uskutočnili v systéme štúdia na NHF EU v Bratislave, ako aj celej EU 
v Bratislave zásadné zmeny, ktoré vyplynuli zo zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. V zmysle § 109 
uvedeného zákona: „Vysoké školy môžu od akademického roku 2005/2006 prijímať študentov len na štú-
dium študijných programov podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a uskutočňovaných na zá-
klade kreditového systému.“ Národohospodárska fakulta EU v Bratislave poskytuje, organizuje a zabezpeču-
je vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov, a to: prvý stupeň štúdia – baka-
lársky stupeň štúdia, ktorého štandardná dĺžka štúdia je 3 roky, druhý stupeň – inžiniersky stupeň štúdia, 
ktorého štandardná dĺžka štúdia je 2 roky a tretí stupeň štúdia. 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPŇA ŠTÚDIA 
financie, bankovníctvo a investovanie 

poisťovníctvo 

národné hospodárstvo 

ľudské zdroje v sociálno-ekonomickom rozvoji 

učiteľstvo praktických ekonomických predmetov 

verejná správa a regionálny rozvoj 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 2. STUPŇA ŠTÚDIA 
bankovníctvo 

financie 

daňovníctvo a daňové poradenstvo 

poisťovníctvo 

ekonomická teória a ekonomická žurnalistika 

hospodárska politika 

sociálny rozvoj a sociálna politika 

učiteľstvo odborných ekonomických predmetov 

verejná správa a regionálny rozvoj 

Veľmi dôležitá bola na NHF EU v Bratislave v roku 2007 kvalitná príprava študentov v 4. a 5. ročníku inži-
nierskeho štúdia v dennej forme ako základ na výber najtalentovanejších študentov pre štúdium na 3. stupni. 
V akademickom roku 2007/2008 študujú v „dobiehajúcich“ študijných odboroch a študijných špecializáciách 
študenti 4. a 5. ročníka v dennej a externej forme. Sú to nasledujúce študijné odbory a špecializácie: 

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 

• financie, bankovníctvo a investovanie:  bankovníctvo 

financie 
daňovníctvo a daňové poradenstvo 

• poisťovníctvo 

• národné hospodárstvo:     ekonomická teória a ekonomická žurnalistika 

hospodárska politika 

sociálny rozvoj a práca 
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• učiteľstvo odborných ekonomických predmetov 

• verejná správa a regionálny rozvoj 

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 

• národné hospodárstvo 

Nové študijné programy na NHF EU sú garantované odborníkmi v súlade s kritériami na akreditáciu študij-
ných programov, boli kvalitne pripravené na základe transféru poznatkov z tvorivej vedeckovýskumnej čin-
nosti fakulty, ako aj požiadaviek praxe a poskytujú komplexné a ucelené vzdelávanie z ekonomických ved-
ných disciplín a boli zamerané na ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, bankovníctvo, verejné, podnika-
teľské a medzinárodné financie, poisťovníctvo, sociálny rozvoj a prácu, regionálny rozvoj a verejnú správu 
a na pedagogiku. 

V roku 2007 bola pozornosť zameraná aj na modernizáciu vzdelávania prostredníctvom moderných vyučo-
vacích metód, s cieľom zlepšiť kvalitu a  efektívnosť pedagogického procesu prostredníctvom poznatkov ve-
deckého výskumu a prepojenia na hospodársku a spoločenskú prax. Tomu bola podriadená obsahová náplň 
predmetov, metodika prípravy jednotlivých foriem výučby, ako aj personálne zabezpečenie vyučovaných 
predmetov. Na NHF EU je trvalo venovaná pozornosť zabezpečeniu kvality štúdia. Tento zámer sa realizoval 
aj v roku 2007 nasledujúco: 

• zvyšovaním kvality výučby v pedagogickom procese; 

• zlepšovaním obsahovej stránky vyučovaných povinných a voliteľných predmetov, implementovaním po-
znatkov získaných z vedeckovýskumnej činnosti učiteľov NHF EU; 

• riešením metodických aspektov prednášania, vedenia seminárov a skúšania na katedrách NHF EU; 

• zabezpečením a uskutočnením kontroly pedagogického procesu a vytvorením systému vyhodnocovania 
úrovne výučby formou dotazníkov, ktorý sa realizuje v dvoch rovinách, a to: 

na úrovni katedier, ktoré uskutočňovali a uskutočňujú anketu na záver semestra podľa jednotlivých predme-
tov a vedúci katedier na jej základe prijímali opatrenia na ďalšie zlepšenie kvality výučby po obsahovej a me-
todickej stránke; 

na úrovni vedenia NHF EU v Bratislave a študentského parlamentu, ktorí v roku 2007 uskutočnili anonymnú 
anketu formou dotazníkov s cieľom zistiť názor študentov na výučbu jednotlivých predmetov formou predná-
šok a seminárov. Z vecnej stránky, s cieľom získať informácie o hodnotení a názoroch študentov na jednotli-
vé zložky výučby, ako obsahovú stránku predmetu (nadväznosť na iné predmety a duplicitu tém s témami 
v iných predmetoch, systém hodnotenia predmetu, prehľadné a jasné vysvetlenie učiva, učebného plánu 
a použitie príkladov na ilustráciu daných tém), formálnu stránku výučby, organizáciu prednášok 
a v neposlednom rade s cieľom získať prehľad o subjektívnom pocite študenta – splnenie jeho očakávaní od 
daného predmetu a zlepšenie jeho vedomostí v danej téme. Dotazníky boli vyhodnocované na úrovni deka-
nátu NHF EU v Bratislave. Každý učiteľ zabezpečujúci výučbu v letnom semestri 2006/2007 a zimnom se-
mestri 2007/2008 získa výsledky hodnotenia študentmi. 

Zdokonaľovanie a skvalitňovanie výučby povinných i výberových predmetov sa dosiahlo využívaním infor-
mačných a komunikačných technológií so zameraním najmä na ich aplikáciu v jednotlivých oblastiach a štu-
dijných programoch. Začali sa uplatňovať nové flexibilnejšie metódy vyučovania rešpektujúce individuálne 
potreby a možnosti študentov. Ide najmä o e-learning a realizáciu nových foriem vyučovacieho procesu. 

Kvalita pedagogického procesu sa zvýšila tiež inováciou a aktualizáciou obsahu predmetov, okruhu otázok 
a téz na štátne skúšky v súlade s požiadavkami praxe, implementáciou výsledkov vedeckovýskumnej čin-
nosti učiteľov NHF EU a teoretických poznatkov a skúseností zo zahraničných univerzít, na ktorých sa zú-
častnili mnohí učitelia a študenti, pričom tieto zmeny rešpektovali trendy európskeho trhu práce a vzdeláva-
nia. 

Zameranie NHF EU na zvyšovanie kvality v pedagogickom procese sa prejavuje aj na úrovni absolventov, 
ktorí končia vysokoškolské štúdium. V roku 2007 bolo udelených niekoľko ocenení študentov (Cena rektora 
EU v Bratislave, Cena Penty a pod.). 

Jedným z hlavných cieľov pedagogického procesu bolo naplniť požiadavky kladené na ekonomické vzdelá-
vanie podľa jednotlivých študijných odborov a študijných programov akreditovaných na NHF EU a pripraviť 
absolventov schopných reagovať na požiadavky hospodárskej praxe. Hlavné zámery v pedagogickej oblasti 
učitelia fakulty v roku 2007 v značnej miere splnili. Popri zabezpečovaní pedagogického procesu na EU sa 
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tiež podieľali na vzdelávacích aktivitách mimo univerzity, a to najmä na rôznych rekvalifikačných kurzoch 
a účelových kurzoch pre inštitúcie bankovej a poisťovacej sústavy a pre pracovníkov verejnej správy. 

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 
Vedecký a výskumný potenciál NHF EU bol v roku 2007 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 na fakulte boli v roku 2007 splnené. Dokumentujú to závery z 1 priebežnej oponentúry IGP, 
3 priebežných a 1 záverečnej oponentúry IGP mladých vedeckých pracovníkov, ako aj 7 záverečných správ 
z riešenia projektov VEGA, 3 hodnotiacich správ za prvú etapu riešenia a 1 záverečnej správy grantových vý-
skumných projektov KEGA. Výsledky výskumu riešitelia prezentovali na zahraničných a domácich vedeckých 
konferenciách a seminároch. Boli z nich vydané zborníky a učitelia fakulty publikovali výsledky výskumu aj vo 
vedeckých a odborných časopisoch, ako aj vo forme spracovania monografií, vysokoškolských učebníc 
a skrípt. Výsledky sa tiež využili v pedagogickom procese. V roku 2007 sa na NHF EU riešilo 46 vedeckovýs-
kumných projektov. 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV RIEŠENÝCH V ROKOCH 2003 – 2007 TAB. 2.1.5 

typ projektov 2003 2004 2005 2006 2007 
projekty EÚ (6. a 7. RP) – – 1 1 2 
projekty ŠPVaV – 1 1 – – 
projekty AV – – – – – 
projekty VEGA – 11 15 16 16 
projekty KEGA 9 2 3 3 4 
projekty hospodárskej praxe (spoločenské objednávky) – – – – – 
projekty MVTS 1 1 1 – – 
inštitucionálne projekty 17 13 4 2 1 
projekty mladých pracovníkov do 35 rokov 1 1 3 5 4 
iné projekty – 6 13 17 19* 

spolu 28 35 41 44 46 
*Z toho participácia na 4 projektoch iných univerzít 

ZÍSKANÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z RIEŠENIA VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV (V TIS. SK) TAB. 2.1.6 

rok 
2003  2004  2005  2006  2007  typ projektov 
BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV 

projekty EÚ (6. a 7. RP)   – – 29  – 130 – 1029 – 
projekty ŠPVaV   575 – 3085 – – – – – 
projekty AV   – – – – – – – – 
projekty VEGA 369 213 1003 275 1339 576 1198 915 1653 1146 
projekty KEGA   155 – 290 115 529 170 633 217 
projekty hospodárskej praxe 
(spoločenské objednávky)   – – – – – – – – 

projekty MVTS 23  29 – 29 – – – – – 
inštitucionálne projekty 112 265 66 97 45 116 217 181 108 188 
projekty mladých pracovníkov 
do 35 rokov   29  - 41 50 40 173 43 241 

iné projekty 5  712 654 5828 366 4649 614 6104 235 

spolu 509 478 2569 1026 10686 1223 6763 2053 9570 2027 
* BV – bežné výdavky 
* KV – kapitálové výdavky 
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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 2007 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 fakulta-
mi v zahraničí a rozvíjať medzinárodnú kooperáciu vo vede a výskume. Spolupráca sa orientovala na vypra-
covávanie odborných posudkov na výskumné úlohy a dizertačné práce, členstvo v oponentských radách 
a komisiách, v spoločných odborových komisiách, vo vedeckých radách a slúžila tiež na rozšírenie informač-
nej základne pri riešení výskumných úloh a na rozvoj vedeckých a pedagogických kontaktov učiteľov fakulty. 

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. NHF EU sa v roku 2007 za-
pojila aj do vypracovania “Vízie a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti do roku 2030” v častiach Znalos-
tná ekonomika (katedra ekonomickej teórie, katedra hospodárskej politiky), Sociálny model (katedra sociál-
neho rozvoja a práce), Finančné trhy (katedra financií, katedra bankovníctva a medzinárodných financií) 
a Regionálny rozvoj (katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja). 

Ku konkrétnym výsledkom z riešenia výskumných projektov v roku 2007 možno zahrnúť tiež rozsiahly počet 
publikovaných výstupov. Štruktúra publikovaných prác a výstupov pracovníkov fakulty je uvedená v nasledu-
júcej tabuľke: 

ŠTRUKTÚRA PUBLIKOVANÝCH PRÁC A VÝSTUPOV ZA ROK 2007 (01. 01. 2007 – 31. 10. 2007) TAB. 2.1.7 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 7 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 9 
ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách 2 
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 1 
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 4 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 3 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 21 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných Vedeckých zborníkoch 2 
AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách 10 
AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách 20 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 55 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 118 
AFE Abstrakty pozvaných referátov zo zahraničných konferencií 7 
AFF Abstrakty pozvaných referátov z domácich konferencií 2 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 1 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 1 
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách 3 
BCB Učebnice pre základné a stredné školy 4 
BCI Skriptá a učebné texty 8 
BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch 1 
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch 4 
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch 27 
BEC Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch 7 
BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch 3 
BEF Odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch 2 
DAI Kvalifikačné práce (dizertačné, habilitačné) 3 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 7 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce 3 

GHG Práce zverejnené na internete 1 
GII Rôzne publikácie a dokumenty 3 

XXX Nezaradené 109 
spolu  448 
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Z hľadiska štruktúry výskumných projektov bol v roku 2007 trend znižovať počet riešených interných inštitu-
cionálnych grantov EU a orientovať sa na externé granty, a to VEGU, KEGU a medzinárodné granty vrátane 
zapojenia sa do 6. a 7. RP. 

KVSaRR riešila v roku 2007 v rámci 6. RP projekt „Regional Trajectories to the Knowlege Economy: a Dy-
namic Model EURODITE“. 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. Projektu sa zúčastňuje 24 eu-
rópskych univerzít a výskumných centier. Koordinátorom projektu je University of Birmingham UK, Centre for 
Urban and Regional Studies. 

Uvedená katedra sa ďalej zúčastňuje v rámci 6. RP na riešení výskumného projektu „Priority European 
Programme in Advanced Regional Economics (PREPARE). Na projekte pracuje konzorcium 7 riešiteľov, ko-
ordinátorom projektu je Wirtschaftsuniversität Wien (Vienna University of Economics and Business Adminis-
tration), Department of City and Regional Development. Cieľom projektu je zlepšiť schopnosti mladých ved-
cov a PhD. študentov predovšetkým z nových členských krajín EÚ tak, aby mohli pracovať ako vysokokvali-
fikovaní výskumníci a členovia medzinárodnej vedeckej komunity v oblasti regionálneho rozvoja a regionál-
nej politiky. 

Hlavnými prvkami PREPARE sú letné školy. Katedra v spolupráci s hlavným koordinátorom Wirtschaftsuni-
versität Wien spolupracovala na programe a organizačnom zabezpečení letnej školy, ktorá sa konala na EU 
v Bratislave od 2. júla do 11. júla 2007. 

Učitelia NHF EU gestorujú aj 3 projekty riešené v rámci Európskeho sociálneho fondu: KSRaP – „Podpora 
implementácie učiacej sa organizácie v Bratislavskom samosprávnom kraji“, KPOI – „MAAG – Program na 
zvýšenie adaptability žiakov stredných škôl pri vstupe na trh práce“, KPg – „Implementácia požiadaviek re-
gionálneho trhu práce do ekonomického vzdelávania“ a participujú na riešení 1 ďalšieho projektu ESF. 

Celkovo možno konštatovať, že vedeckovýskumná činnosť NHF EU aj v roku 2007 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 tiež ďalšie vzdelávacie inštitúcie. 

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY A ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 3. STUPŇA ŠTÚDIA, KTORÉ PLATIA 
V ROKU 2007 (ZOZNAM) 
1.1.10 odborová didaktika, študijný program teória ekonomického vzdelávania 

3.3.2 dejiny národného hospodárstva 

3.3.3 ekonomická teória: študijný program ekonomická teória a študijný program hospodárska politika 

3.3.4 prognostika 

3.3.5 verejná správa a regionálny rozvoj 

3.3.7 financie, študijný program financie a bankovníctvo 

3.3.8 poisťovníctvo 

VÝVOJ POČTU ŠTUDENTOV DOKTORANDOV ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.1.8 

doktorandi zo SR zahraniční doktorandi 
rok 

interní externí 
spolu zo SR

interní externí 
spolu zahraniční spolu doktorandi

2003 14 200 214 1 2 3 217 
2004 17 155 172 – 2 2 174 
2005 21 123 144 – 2 2 146 
2006 33 119 152 1 1 2 154 
2007 51 108 159 1 2 3 162 

ČLENSTVO UČITEĽOV NHF V ROKU 2007 VO VEDECKÝCH RADÁCH A TÍMOCH INÝCH UNIVERZÍT 
A ORGÁNOV V SR A ZAHRANIČÍ 
Členstvo učiteľov NHF vo vedeckých radách a tímoch iných univerzít a orgánov v SR a v zahraničí je 9, naj-
mä členstvo vo VR EF UMB v Banskej Bystrici, členstvo vo VR DR TU Zvolen, vo VR Ekonomickej fakulty 
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TU v Košiciach, vo VR Fakulty ekonomicko-správní Univerzita Pardubice, členstvo vo VR Fakulty manage-
mentu v Jindřichovom Hradci, vo VR Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity 
A. Dubčeka, členstvo vo VR Ústavu slovenskej a svetovej ekonomiky v Bratislave, MU ESR Brno – Katedra 
veřejné ekonomie – členovia komisie pre obhajoby dizertačných prác, členstvo v medzinárodných vedeckých 
výboroch konferencií na MU v Brne, na Slezskej univerzite v Opave, Obchodně podnikatelské fakulte 
v Karviné, členstvo v komisii pre štátne záverečné skúšky na Vysokej škole banskej – TU Ostrava, Ekono-
mická fakulta, členstvo v Európskej akadémii vied a umení, Salzburg, člen výboru European Regional Scien-
ce Association Council, člen Deutsch-tchechisch-slowakische Arbeitsgemeinschaft – Akademie fuer Raum-
forschung und Landesplanung, člen Tehe Network of Institutes and Schools of PA in CEE, Occasional Pa-
pers, Editorial Board, člen Société universitaire européenne les recherches financiéres (Európska univerzit-
ná spoločnosť finančných výstupov), člen medzivládnej pracovnej skupiny expertov pre ISAR, VK SAV pre 
spoločenské vedy, predseda  slovenskej sekcie Regional Science Association, členstvo v skupine pre har-
monizáciu študijných programov v Európskom vzdelávacom priestore v oblasti „Business studie“, členstvo 
v Réseau do recherche PGV (vedeckovýskumnej siete krajín Vyšehradskej skupiny), členstvo vo Francúz-
sko-slovenskej obchodnej komore, člen Predsedníctva Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV pre eko-
nomické a právne vedy, člen Rady vysokých škôl, člen Dozornej rady Eximbanky, člen ratingového výboru 
Európskej ratingovej agentúry, člen Výkonného výboru Sekcie bánk a poisťovní SOPK, členstvo 
v Slovenskej komore audítorov, členstvo v Slovenskej komore daňových poradcov, člen Ústavnej rady pri 
Štátnom inštitúte odborného vzdelávania (ŠIOV), predseda Komisie KEGA č. 1 na MŠ SR, člen pracovnej 
skupiny Akreditačnej komisie vlády pre Pedagogické vedy, člen Odborovej komisie pre tvorbu základných 
pedagogických dokumentov pre SOŠ v SR, oficiálny zástupca SR pre ISAR, člen centrálneho výboru zastu-
pujúci SR v medzinárodnej federácii spracovateľov informácií – INTERSTENO, členstvo v odbornej pracov-
nej skupine pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

Členstvo v edičných radách vedeckých časopisov doma i v zahraničí – karentované: Ekonomický časopis, 
nekarentované: Acta academica karviniensia, Acta Oeconomica Pragensia, Zeszyty naukowe, Národohos-
podářsky obzor, Finančné trhy, Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo, Ekonomické rozhľady, Poistné roz-
hľady; Ekonomická revue, odborné časopisy: Dane a účtovníctvo v praxi. 

 TAB. 2.1.9 

 doma v zahraničí spolu 
účasť vo vedeckých radách 8 1 9 
členstvo v medzinárodných výboroch konferencií, 
workshopov, vyžiadané prednášky 8 4 12 

karentované  2 2 
vedecké 2 3 5 redakčná rada časopisov 
odborné 6 0 6 

členstvo v orgánoch 36 9 45 
zahraničná spolupráca – výskum a vývoj 2 1 3 

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A SPOLUPRÁCA 
Medzinárodná dimenzia vysokoškolského vzdelávania umožňuje študentom získať kvalitné vzdelanie a rozširuje 
ich možnosti na medzinárodnom trhu práce. Rozvoj medzinárodnej spolupráce je jednou z priorít NHF EU. 

Medzinárodné programy patria svojím významom medzi dôležité aktivity NHF EU, ktoré umožňujú realizovať 
mobility učiteľov fakulty, doktorandov a študentov, vnášajú medzinárodný aspekt do univerzitného vzdeláva-
nia a najmä výskumu, poskytujú možnosť komparácie študijných odborov a programov so zahraničnými vy-
sokoškolskými inštitúciami. 
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POČET PRIJATÝCH HOSTÍ ZO ZAHRANIČIA ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.1.10 

krajina 2003 2004 2005 2006 2007 
Belgicko 2 3 – 1 2 
Bulharsko – – – – 1 
Česká republika 41 19 72 67 55 
Dánsko – – – – 3 
Fínsko 1 – – – – 
Francúzsko – – – – 5 
Holandsko – – 1 – 5 
Írsko 1 – – – – 
Kanada – 1 – – – 
Maďarsko – – – – 1 
Poľsko 9 – 6 10 25 
Portugalsko 1 1 – 1 – 
Rakúsko 1 1 1 2 9 
Ruská federácia 3 4 – 1 14 
Slovinsko – – – 1 3 
SRN 1 – – – 7 
Švajčiarsko – – – – 2 
Španielsko – 1 – – 2 
Švédsko – – – – 3 
Taliansko – – – – 4 
Turecko – – – – 1 
Ukrajina – – – – 5 
USA 2 6 3 2 2 
Veľká Británia 2 2 2 2 9 

spolu 64 38 85 87 158 

 

V roku 2007 bolo na NHF EU prijatých 158 zahraničných hostí, a to na úrovni vedenia fakulty, ako aj kate-
dier. Tieto návštevy boli spojené s konzultáciami týkajúcimi sa syláb a metód výučby predmetov, s účasťou 
na konferenciách a seminároch, ako aj s monitorovaním možných foriem spolupráce s fakultou. Vývoj počtu 
prijatých hostí zo zahraničných univerzít a výskumných pracovísk sa v sledovanom období vyvíjal veľmi 
uspokojivo. V roku 2007 sa počet prijatých hostí v porovnaní s rokom 2006 takmer zdvojnásobil. Z hľadiska 
medzinárodnej spolupráce najviac hostí bolo rovnako ako po iné roky prijatých z Českej republiky. Pozitívne 
je zvýšenie počtu krajín, s ktorými bola nadviazaná spolupráca. 

V akademickom roku 2007 vycestovalo do zahraničia 152 učiteľov NHF EU. V rozhodujúcej miere to boli 
krátkodobé zahraničné cesty zamerané na účasť na medzinárodných konferenciách, kongresoch, seminá-
roch a workshopoch. V rámci týchto pobytov sa tiež zrealizovali krátkodobé stáže a návštevy vyplývajúce 
z bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce. 
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POČET UČITEĽOV FAKULTY NA ZAHRANIČNÝCH POBYTOCH ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.1.11 

krajina 2003 2004 2005 2006 2007 
Belgicko 1 4 2 3 2 
Bulharsko – – – – 2 
Cyprus – 1 – – – 
Česká republika 39 35 67 47 106 
Čína – 1 – – – 
Dánsko – – – 1 – 
Egypt 1 – – – – 
Fínsko 2 – 1 – – 
Francúzsko 1 1 2 2 3 
Grécko 1 – – 1 – 
Holandsko – – 1 – – 
India – 1 – – 2 
Írsko 1 1 – – – 
Izrael – 1 – – – 
Kanada – – – 1 – 
Maďarsko 1 1 – – – 
Myanmar – 1 – – – 
Poľsko 4 5 6 13 17 
Portugalsko – 2 1 - 1 
Rakúsko 1 4 5 15 7 
Rumunsko – – – 1 – 
Ruská federácia – 1 – – 2 
Slovinsko – – – 2 1 
SRN 1 1 3 – – 
Španielsko – – – – 2 
Švajčiarsko – – 1 – – 
Taliansko – 1 3 – – 
Turecko – – – – 2 
Ukrajina – – – – 1 
USA – 1 – – 1 
Veľká Británia 1 – 3 1 3 

spolu 54 62 95 87 152 
 

Z hľadiska zvyšovania kvality pedagogického procesu a jeho internacionalizácie považuje NHF EU za výz-
namnú možnosť študentov vycestovať na semestrálne študijné pobyty. Najväčšia časť študentov vycestova-
la prostredníctvom programu Erasmus (32), pozitívne hodnotíme úspešnosť študentov NHF EU v získavaní 
prostriedkov na mobility prostredníctvom ďalších programov, najmä národného štipendijného programu. 

VYSIELANÍ ŠTUDENTI Z FAKULTY DO ZAHRANIČIA ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.1.12 

druh projektu 2003 2004 2005 2006 2007 
SOCRATES/ERASMUS 15 8 28 14 32 
SOCRATES – IP 1 4 – 3 3 
CEEPUS 1 3 2 – – 
iné* 19 2 6 3 6 

spolu 36 17 36 20 41 
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* INÉ PROJEKTY TAB. 2.1.13 
bilaterálna dohoda 1 1 – – – 
Nemeckofónne štúdium 3 – – – – 
CELE 3 – 2 – – 
MIBP PECO – – 1 1 – 
Leonardo da Vinci 12 – – – – 
MINERVA – – – 1 1 
LŠ Danubia – 1 3 1 3 
Národný štipendijný program – – – – 2 
spolu 19 2 6 3 6 

Jedným z cieľov internacionalizácie pedagogického procesu je sprístupnenie možnosti štúdia na NHF EU 
zahraničným študentom prostredníctvom rozšírenej ponuky predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch. 

PRIJATÍ ŠTUDENTI NA FAKULTE ZO ZAHRANIČIA ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.1.14 
druh projektu 2003 2004 2005 2006 2007 
SOCRATES/ERASMUS –     
CEEPUS –     
iné – 11) 31) 1 10+21) 
spolu – 1 3 1 12 

1) Leonardo da Vinci – projekt NHF s University of Coimbra, Portugalsko. 
 Štipendiá na základe medzivládnych dohôd. 

OCENENIE ŠTUDENTOV V ROKU 2007 
Mimoriadne štipendium v roku 2007 bolo na návrh katedier vyplatené študentom najmä za ich vynikajúce 
plnenie študijných povinností počas celého štúdia, za vzornú reprezentáciu fakulty v súbore Ekonóm, za 
vzornú reprezentáciu fakulty v rôznych športových súťažiach, za aktívnu prácu v študentskom klube ekonó-
mie (SCE), za organizovanie fakultného kola ŠVOČ a za účasť, resp. umiestnenie vo fakultnom kole ŠVOČ. 

 TAB. 2.1.15 
motivačné štipendiá rok 2007 

štipendiá/druh obdobie počet študentov suma v SK 
marec 2007 3 11 000 
jún 2007 48 179 000 
november 2007 51 150 000 

mimoriadne 

spolu 102 340 000 
máj 2007 251 1 900 000 
december 2007 125 1 636 988 prospechové 
spolu 376 3 563 988 

 motivačné štipendiá celkom 3 876 988 
január 2007 175 + 6 671 400 
február 2007 180 730 800 
marec 2007 181 726 200 
apríl 2007 194 777 200 
máj 2007 196 783 900 
jún 2007 177 700 500 
júl 2007 2 9 800 
august 2007 1 4 800 
september – november 2007 401 1 655 800 
december 2007 197 814 600 

sociálne štipendiá 

spolu 1 710 6 875 000 

SPOLU VŠETKY ŠTIPENDIÁ (MOTIVAČNÉ A SOCIÁLNE) 10 751 988 
Mimoriadne štipendiá boli v marci 2007 vyplatené týmto študentom: Cikora Ladislav, Palovičová Barbora, 
Šabo Martin. 
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Mimoriadne štipendiá boli v júni 2007 vyplatené týmto študentom: Augustinová Dana, Bendíková Jana, Ble-
chová Alica, Bohovicová Mária, Brčák Michal, Brunová Viera, Chudíková Zuzana, Corjaková Jana, Čierna 
Beáta, Damé Filip, Danišová Dominika, Garčalová Ľubomíra, Görcsová Jolana, Guňovská Miriama, Hudák 
Dušan, Humaj Ondrej, Jakubíková Veronika, Jančovič Peter, Kováčová Lucia, Krajči Matúš, Králiková Ľud-
mila, Labaj Marek, Löbbová Jana, Martáková Petra, Martišková Monika, Olléová Zuzana, Orviská Lenka, 
Pasiar Ladislav, Paulus Peter, Pavlíková Barbora, Petejová Miroslava, Poláčiková Zuzana, Polonyová Simo-
na, Psárska Mariana, Sanitra Milan, Svetkovská Miriama, Šebo Peter, Šimko Martin, Šimšálková Ľubica, 
Šramek Ľubomír, Tabačíková Jana, Taška Štefan, Tatarková Lenka, Tibenská Jana, Varga Martin, Václaví-
ková Jana, Vojtková Mária, Zaťková Zuzana. 

Mimoriadne štipendiá boli v novembri 2007 vyplatené týmto študentom: Bajcura Ľuboš, Baša Tomáš, Bru-
nová Viera, Budai Andrej, Chudíková Zuzana, Csölleiová Silvia, Cudráková Eva, Demmer Matej, Dzugasová 
Terézia, Findurová Viera, Gézeová Veronika, Gregorová Nora, Holičová Veronika, Hruška Marián, Hudák 
Dušan, Humaj Ondrej, Jančovič Peter, Juraš Ana-Paulina, Kálovec Marek, Kianička Michal, Kubejová Paula, 
Kuželová Natália, Lalíková Dana, Lindák Jaroslav, Líšková Barbara, Maráková Andrea, Marošová Petra, Ma-
rušincová Mariana, Mikuš Maroš, Mindeková Mariana, Mitošinková Jana, Muchová Edita, Pasiar Ladislav, 
Počatko Štefan, Remiš Peter, Sivčák Matej, Střelecká Zdenka, Svetkovská Miriama, Šelestiaková Terézia, 
Šimo Andrej, Škriečka Miroslav, Škumátová Jana, Šramek Ľubomír, Telebčáková Zuzana, Teplicová Lucia, 
Tomanová Zuzana, Varga Martin, Václavíková Jana, Vojtková Mária, Zajacová Veronika, Živická Miriam. 

Ďalšie ocenenia študentov – cena Penty (Karabinoš Stanislav), cena Tatrabanky za najlepšiu diplomovú 
prácu (Valentová Jana). 

SPOLUPRÁCA S HOSPODÁRSKOU PRAXOU 
Spolupráca s inštitúciami hospodárskej praxe bola zameraná predovšetkým na oblasť výmeny teoretic-
kých prístupov rozvíjaných na NHF s poznatkami zástupcov hospodárskej sféry doma i v zahraniční. 
Spolupráca v tejto oblasti bola zameraná najmä na vypracovávanie odborných stanovísk ku koncepčným 
a hodnotiacim dokumentom, na organizovanie spoločných odborných seminárov a na vypracovanie odbor-
ných posudkov výskumných úloh. Niektorí pedagógovia sú členmi oponentských komisií a podieľajú sa na 
vypracovávaní ekonomických analýz. 

Zapojenie renomovaných odborníkov z praxe do pedagogického procesu formou prednášok, resp. ve-
denia seminárov prispieva k tvorivej aplikácii získaných teoretických poznatkov s hospodárskou praxou, roz-
víja tvorivé myslenie študentov. 

Pomoc pri umiestňovaní absolventov NHF na trhu práce najmä prostredníctvom prejaveného záujmu 
spolupracujúcich inštitúcií a iných zástupcov hospodárskej praxe. 

Konkrétnym výrazom rozširujúcej sa spolupráce NHF s hospodárskou praxou v roku 2007 je uzatvorená zmlu-
va medzi  EU v Bratislave a Slovenskou asociáciou poisťovní (Allianz-Slovenská poisťovňa, a. s., Kooperatívna 
poisťovňa, a. s., Union poisťovňa, a. s., EXIMBANKA) ako aj spolupráca pedagógov s TRANSFER Slovensko 
– centrum vzdelávania manažérov, spolupráca s firmou E-Learnmedia – Learning Solutions a s americkými 
združeniami súdnych zapisovateľov CCR, CSR, CVR. Významné aktivity z plnenia podpísaných zmlúv v oblas-
ti spolupráce s hospodárskou praxou boli realizované napríklad s Ministerstvom financií SR, s Ministerstvom 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, s Konfederáciou odborových zväzov, Ekonomickým ústavom SAV Bratisla-
va, Prognostickým ústavom SAV Bratislava, s Ministerstvom životného prostredia SR, s Ministerstvom výstav-
by a regionálneho rozvoja SR, s Ministerstvom školstva SR, s Colným riaditeľstvom SR. 

ORGANIZAČNÝ A PERSONÁLNY ROZVOJ FAKULTY 
Ku dňu 31. 12. 2007 pracovalo na fakulte 131 pedagogických pracovníkov, z toho 78 žien. Z uvedeného 
počtu bolo 17 profesorov (z toho 2 mimoriadni profesori) a 39 docentov. Podiel profesorov na celkovom poč-
te učiteľov predstavoval 12,98 % a podiel docentov 29,77 %. Pedagogický proces na fakulte zabezpečovalo 
73 odborných asistentov, z toho 45 s CSc. resp. PhD., čo predstavovalo 34,35 % a 2 asistenti, čo predsta-
vovalo 1,53 % z celkového počtu učiteľov. Na fakulte pôsobilo priemerne 20 externých pedagógov, resp. 
významných odborníkov z hospodárskej praxe. V roku 2007 zabezpečovalo pedagogický proces aj 42 inter-
ných doktorandov. V roku 2007 rozviazalo pracovný pomer s fakultou 15 pracovníkov, z toho 12 pedagogic-
kých, 1 vedecký pracovník, 2 technicko-hospodárski pracovníci a došlo k úmrtiu 1 pedagogickej pracovníčky. 
K 31. 12. 2007 boli na fakultu prijatí 4 pedagogickí pracovníci, z toho v kategórii odborný asistent – 
3 a v kategórii asistent – 1. V kategórii vedeckovýskumných pracovníkov pôsobilo na fakulte 7 pracovníkov, 
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z toho 4 boli prijatí v roku 2007 (z toho 3 boli prijatí na skrátený pracovný úväzok a 1 na plný úväzok na pro-
jekt ESF riešený na KSRaP). V kategórii technicko-hospodárskych pracovníkov pracovalo na fakulte 25 pra-
covníkov, z toho 3 boli prijatí v roku 2007. V roku 2007 sa na fakulte realizovalo 6 habilitačných konaní, 
z ktorých jedno neúspešne, a 2 inauguračné konania (menovania za docentov a profesorov). 

VÝVOJ POČTU UČITEĽOV NA FAKULTE ZA ROKY 2003 – 2007 (FYZICKÝ STAV) TAB. 2.1.16 

kategória učiteľov 
rok 

profesori mimoriadni profesori docenti odborní asistenti asistenti lektori spolu
2003 18 0 33 81 11 0 143 
2004 13 7 32 80 6 0 138 
2005 12 6 40 70 5 0 133 
2006 13 4 39 74 3 0 133 
2007 15 2 39 73 2 0 131 

VÝVOJ POČTU UČITEĽOV NA FAKULTE ZA ROKY 2003 – 2007 (FYZICKÝ PREPOČÍTANÝ STAV) TAB. 2.1.17 

kategória učiteľov 
rok 

profesori mimoriadni profesori docenti odborní asistenti asistenti lektori spolu 
2003 16,427 0,000 29,733 75,827 11 0 132,987 
2004 10,853 6,480 29,213 76,280 6 0 128,826 
2005 11,200 5,227 36,413 68,547 5 0 126,387 
2006 12,520 3,747 35,626 71,134 3 0 126,027 
2007 12,973 2,000 35,454 67,503 2 0 119,930 

VÝZNAMNÉ AKTIVITY FAKULTY V ROKU 2007 
Z aspektu rozširovania medzinárodnej spolupráce boli významné medzinárodné podujatia vo forme medzi-
národných vedeckých konferencií a workshopov. 

KONFERENCIE 
• Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast – súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja, 

• Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikateľské financie, 

• Mena, bankovníctvo a finančné trhy, 

• Hospodárska a sociálna politika EÚ – aktuálne otázky, 

• Verejná správa a partnerstvo, 

• 2nd Central European Conference in Regional Science, 

• Vývojové trendy v poisťovníctve, 

• Ekonomické vzdelávanie a regionálny trh práce, 

• Inovácie v ekonomickom vzdelávaní. 

WORKSHOPY 
• Engaging Students in their Learning s prof. Kris Bulcroft z USA, 

• Čo nám môže dnes povedať F. A. Hayek, 

• Európska menová integrácia, prof. Georgi Marinov, Univerzita of Varna, 

• How to write a scientific work, 

• Slovakia current position in international and EU taxation, 

• Výučba geografie na negeografických vysokých školách, 
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• Koordinačné stretnutie – workshop k 6. RP. EURODITE „Regional trajectories to the knowlege economy: 
a dynamic model“. 

LETNÁ ŠKOLA 
• Modelovanie (priestorových) interakcií – letná škola v rámci projektu 6. RP PREPARE 

• implementácia 10 rozvojových projektov fakulty 

• realizácia 2 projektov v rámci 6. rámcového programu EU: 

• Regional Trajectories to the Knowledge Economy: a dynamic model (EURODITE) 

• Priority European Programme in Advanced Regional Economics (PREPARE) 

• riešenie 3 projektov v rámci Európskeho sociálneho fondu 

• participácia v celouniverzitom projekte ESF: Internacionalizácia vzdelávania ekonómov a manažérov 

• realizovanie 10 medzinárodných vedeckých konferencií organizovaných katedrami NHF EU 

• uskutočnenie 9 teoretických seminárov organizovaných katedrami NHF EU 

• zorganizovanie 1 Letnej školy – Modelovanie (priestorových) interakcií – v rámci projektu PREPARE 
v spolupráci s koordinátorom projektu Wirtschaftsuniversität Wien a pod záštitou Európskej asociácie re-
gionálnych vied ERSA 

• zorganizovanie 1 workshopu k 6. RP EURODITE v spolupráci s koordinátorom projektu University of 
Birmingham UK, Centre for Urban and Regional Studies 

• zriadenie novej formy internetovej stránky NHF 

HLAVNÉ ZÁMERY ROZVOJA FAKULTY V ROKU 2008 
Vedenie NHF EU v Bratislave v roku 2008 sústredí aktivity najmä na tieto oblasti: 

• príprava a akreditácia študijného programu v anglickom jazyku, 

• zvýšenie počtu ponúkaných predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch, 

• rozšírenie možností mobilít pre študentov, doktorandov a pedagógov NHF EU, 

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

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

• realizácia medzinárodných vedeckých konferencií a zvýšenie účasti zahraničných renomovaných odbor-
níkov na konferenciách organizovaných fakultou, resp. jej katedrami, 

• harmonizácia obsahu výučby u vybraných predmetov s obsahom obdobných predmetov na univerzitách 
v štátoch EÚ ako aj v iných štátoch (ako súčasť vstupu do celouniverzitného projektu v rámci internacio-
nalizácie vzdelávania), 

• ďalší rozvoj elektronického vzdelávania, 

• aplikácia aktívnych foriem výučby v rámci vyučovaných predmetov, 

• vstup fakulty ako súčasť univerzity do komplexnej akreditácie a zabezpečenie kvalitných materiálov pre 
akreditačný proces, 

• ponúknuť študentom 2. stupňa štúdia možnosť navrhnúť vlastnú tému záverečnej práce, 

• ponúknuť študentom možnosť zvoliť si učiteľa pri predmete vyučovanom viacerými učiteľmi pri rešpekto-
vaní kapacitných a priestorových možností, 

• zvyšovať aktuálnosť, atraktívnosť a informovanosť internetovej stránky fakulty ako aj stránok jednotlivých 
katedier. 
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2.2 OBCHODNÁ FAKULTA EU V BRATISLAVE 

RIADENIE A ROZVOJ FAKULTY 
VEDENIE FAKULTY 
Dekan PROF. ING. JAROSLAV KITA, PHD. 
Prodekani ING. ŠTEFAN ŽÁK, PHD. prodekan pre vzdelávanie,    

 štatutárny zástupca dekana 
 DOC. ING. EVA HANULÁKOVÁ, PHD. prodekanka pre public relations a rozvoj 
  ING. ANNA MICHÁLKOVÁ, PHD. prodekanka pre vedu a doktorandské   

  štúdium, po jej nástupe na MD v máji 2007  
  bola poverená vykonávaním tejto funkcie  
  doc. Ing. Valéria Michalová, PhD. 
 ING. DENISA BÁRÁŇOVÁ-ČIDEROVÁ, PHD., M.A. prodekanka pre zahraničné vzťahy 

Tajomníčka ING. ANDREA MIZEROVÁ, PHD. 

KOLÉGIUM DEKANA 
prof. Ing. Jaroslav Kita, PhD. dekan 
Ing. Štefan Žák, PhD. prodekan, štatutárny zástupca dekana 
doc. Ing. Eva Hanuláková, PhD. prodekanka 
Ing. Anna Michálková, PhD. prodekanka (01. 02. 2007 –  
doc. Ing. Valéria Michalová, CSc. poverená prodekanka (od 01. 06. 2007 do 31. 08. 2008) 
Ing. Denisa Báráňová-Čiderová, PhD., M.A. prodekanka 
Ing. Andrea Mizerová, PhD. tajomníčka 
doc. Ing. Júlia Lipianska, PhD. vedúca katedry marketingu 
prof. Ing. Peter Baláž, PhD. vedúci katedry medzinárodného obchodu 
RNDr. Pavol Plesník, CSc. vedúci katedry služieb a cestovného ruchu 
doc.Ing. Alica Lacková, PhD. vedúca katedry tovaroznalectva a kvality tovaru 
 a predsedníčka AS OF 
doc. JUDr. Mikuláš Sabo, PhD. vedúci katedry obchodného práva 
Mgr. Attila Pólya, PhD. vedúci katedry informatiky obchodných firiem 
doc. Ing. Otília Zorkóciová, PhD. predsedkyňa ZO OZ PŠaV pri OF 
Miroslava Králiková predsedníčka Študentského parlamentu OF 

AKADEMICKÝ SENÁT 
Predsedníčka doc. Ing. Alica Lacková, CSc. KTaKT OF 
Podpredsedovia Ing. Viola Šuterová, PhD. KSaCR OF 
 Róbert Michalica študent OF 
Tajomník Ing. Adrián Pavlik, PhD. KSaCR OF 

OSTATNÍ ČLENOVIA 
Ing. Mária Hasprová, PhD., KMr OF; doc. Ing. Igor Kosír, PhD., KMO OF; doc. Ing. Miroslav Mariaš, CSc., 
KMr OF; Ing. Valéria Svobodová, PhD., KMO OF; Ing. Oľga Škvarčeková, KIOF OF; JUDr. Mária Veterníko-
vá, KOP OF; Ing. Danica Žitná, Dekanát OF; Alena Dudeková, študentka OF; Roman Kamenský, študent 
OF; Miroslava Králiková, študentka OF – predsedkyňa ŠP; Stanislav Kubík, študent OF. 
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VEDECKÁ RADA 

INTERNÍ ČLENOVIA VEDECKEJ RADY PRACOVISKO 
prof. Ing. Jaroslav Kita, PhD. – predseda katedra marketingu 
prof. Ing. Peter Baláž, PhD. katedra medzinárodného obchodu 
prof. Ing. Viera Čihovská, PhD. katedra marketingu 
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. katedra marketingu 
prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD. katedra medzinárodného obchodu 
prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD. katedra tovaroznalectva a kvality tovaru 
prof. Ing. Dagmar Lesáková, PhD., D.M.M katedra marketingu 
prof. Ing. Vincent Sniščák, PhD. (do 31. 08. 2007) katedra služieb a cestovného ruchu 
prof. Ing. Drahoš Šíbl, DrSc. (do 02. 07. 2007) katedra medzinárodného obchodu 
prof. Ing. Kristína Viestová, PhD. (do 31 08. 2007) katedra marketingu 
doc. Ing. Viera Gavaľová, PhD. katedra medzinárodného obchodu 
doc. Ing. Eva Hanuláková, PhD. katedra marketingu 
doc. Ing. Alica Lacková, PhD. katedra tovaroznalectva a kvality tovaru 
doc. Ing. Júlia Lipianska, PhD. katedra marketingu 
doc. Ing. Valéria Michalová, PhD., (od 17. 09. 2007) katedra služieb a cestovného ruchu 
doc. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD., (od 17. 09. 2007) katedra služieb a cestovného ruchu 
doc. JUDr. Mikuláš Sabo, PhD. katedra obchodného práva 
Ing. Denisa Báráňová-Čiderová, PhD., M. A. katedra medzinárodného obchodu 
Ing. Anna Michálková, PhD. katedra služieb a cestovného ruchu 
RNDr. Pavol Plesník, CSc. katedra služieb a cestovného ruchu 
Mgr. Attila Pólya, PhD. katedra informatiky obchodných firiem 
Ing. Štefan Žák, PhD. katedra marketingu 

EXTERNÍ ČLENOVIA VEDECKEJ RADY PRACOVISKO 
prof. Ing. Peter Bielik, PhD. dekan FEaM SPU, Nitra 
Ing. Gabriel Csollár predseda – COOP Jednota Slovensko, s. d., Bratislava 
Ing. Pavol Konštiak, PhD. prezident – Zväz obchodu a cestovného ruchu SR, Bratislava 
Ing. Pavol Lančarič, PhD. generálny riaditeľ – Orange Slovensko, a. s., Bratislava 
Ing. Alexander Rozin, CSc. generálny riaditeľ – Incheba, a. s., Bratislava 
prof. Ing. Helena Strážovská, PhD. Katedra služieb a cestovného ruchu OF EU, Bratislava 
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. riaditeľ – Ekonomický ústav SAV, Bratislava 
Doc. JUDr. Zbyněk Švarc Katedra podnikového a evropského práva FMV VŠE, Praha 
Ing. Elena Trenčianska, PhD. generálna riaditeľka Treinco, spol. s r. o., Bratislava 
Ing. Pavol Weiss, PhD. riaditeľ Ústav turizmu, a. s., Bratislava 

KATEDRY OF EU 
katedra marketingu (KMr) 

katedra medzinárodného obchodu (KMO) 

katedra služieb a cestovného ruchu (KSaCR) 

katedra tovaroznalectva a kvality tovaru (KTaKT) 

katedra obchodného práva (KOP) 

katedra informatiky obchodných firiem (KIOF) 
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PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 
AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY A PROGRAMY NA 1. A 2. STUPNI ŠTÚDIA, KTORÉ PLATIA V ROKU 2007 
Obchodná fakulta v roku 2007 zabezpečovala vzdelávanie študentov v študijných odboroch akreditovaných 
v roku 2001 a realizovala aj výučbu študentov v rámci nových študijných programov akreditovaných v roku 
2004 pre všetky stupne vysokoškolského štúdia. 

ŠTUDIJNÉ ODBORY OBCHODNEJ FAKULTY EU AKREDITOVANÉ V ROKU 2001 TAB. 2.2.18 

forma štúdia názov študijného odboru 
bakalárske štúdium obchodné podnikanie 
inžinierske štúdium obchod a marketing, medzinárodné podnikanie, cestovný ruch 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY OBCHODNEJ FAKULTY EU AKREDITOVANÉ OD ROKU 2004 TAB. 2.2.19 

stupeň štúdia študijný odbor názov študijného programu 
1. stupeň štúdia 
(bakalárske štúdium) obchodné podnikanie podnikanie v obchode a cestovnom ruchu 

zahraničnoobchodné podnikanie 

obchod a marketing 
obchodný manažment 
marketingový manažment 
manažment predaja (vo francúzskom jazyku) 

medzinárodné podnikanie medzinárodný obchod 
podnikanie v európskej únii 

2. stupeň štúdia 
(inžinierske štúdium) 

cestovný ruch manažment cestovného ruchu 

Aplikácia nových študijných programov v oblasti vysokoškolského vzdelávania vytvára pre OF EU priestor 
stať sa rovnocenným partnerom v európskom vzdelávacom systéme a umožňuje kompatibilitu s inými vyso-
kými školami na Slovensku aj v zahraničí. 

STAV ŠTUDENTOV K 31. 10. 2007 
Študijné programy 1. stupňa vysokoškolského štúdia, t. j. podnikanie v obchode a cestovnom ruchu a zahra-
ničnoobchodné podnikanie sa v akademickom roku 2007/2008 realizovali v pedagogickom pracovisku Brati-
slava dennou i externou formou. Pedagogické pracoviská mimo Bratislavy umožňujú študentom vzdelávať 
sa len v jednom z uvedených študijných programoch. V akademickom roku 2007/2008 sa začalo štúdium 
v 1. ročníku iba v pedagogických pracoviskách Nové Zámky – denné štúdium v študijnom programe podni-
kanie v obchode a cestovnom ruchu a Topoľčany – externé štúdium v študijnom programe zahraničnoob-
chodné podnikanie. V pedagogickom pracovisku Púchov výučba nepokračovala a študenti boli preradení na 
pedagogické pracovisko Bratislava. 

Z piatich akreditovaných študijných programov pre 2. stupeň vysokoškolského štúdia sa v roku 2007/2008 
zabezpečovala výučba v štyroch z nich, a to v študijnom programe marketingový manažment dennou 
a externou formou, v študijnom programe Obchodný manažment dennou a externou formou, v študijnom 
programe manažment cestovného ruchu len dennou formou a v študijnom programe medzinárodný obchod 
len externou formou. 

STAV ŠTUDENTOV K 31. 10. 2007 PODĽA ROČNÍKOV TAB. 2.2.20 

ročník 
druh a forma štúdia 

1. 2. 3. 4. 5. 
spolu 

Bc. DŠ 526 611 447 – – 1584 
Bc. EŠ 185 69 99   353 
Ing. DŠ 38 25 – 418 311 792 
Ing. EŠ 86 100 – 94 97 377 

spolu 835 805 546 512 408 3106 
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VÝVOJ POČTU ŠTUDENTOV NA 1. A 2. STUPNI ŠTÚDIA ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.2.21 

rok 
stupeň štúdia a forma štúdia 2003 2004 2005 2006 2007 

denné 139 150 614 1180 1584 
externé 414 282 311 300 353 1. stupeň 
spolu 553 432 925 1480 1937 
denné – – 23 48 63 
externé – – 89 198 186 2. stupeň 
spolu – – 112 246 249 
denné 1698 1839 1403 1088 729 
externé 639 720 506 278 191 
spolu 2337 2559 1909 1366 920 

1. a 2. stupeň spolu 

podiel externého 27,34 % 28,14 % 26,50 % 20,35 % 20,76 % 

 

VÝVOJ POČTU ABSOLVENTOV BŠ A IŠ ZA ROKY 2003 – 2007 
V akademickom roku 2006/2007 ukončili štúdium prví absolventi nových študijných programov 2. stupňa 
štúdia akreditovaných v roku 2004 – študijné programy marketingový manažment a medzinárodný obchod. 

 

VÝVOJ POČTU ABSOLVENTOV BŠ A IŠ ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.2.22 

rok 
absolventi 2003 2004 2005 2006 2007 

Ing. 503 470 454 498 533 
Bc. 160 171 122 135 93 

spolu 663 641 576 633 626 

Obchodná fakulta venuje neustále veľkú pozornosť zvyšovaniu kvalitatívnej úrovne štátnych skúšok najmä 
pravidelným prehodnocovaním a inováciou téz a otázok na štátne skúšky tak, aby zodpovedali aktuálnym 
vedeckým poznatkom z daného študijného odboru. K zvýšeniu kvality štátnych skúšok prispieva aj skutoč-
nosť, že do komisií pre štátne skúšky sú prizývaní aj významní odborníci z hospodárskej praxe, prípadne 
iných vysokých škôl. 

 

VÝVOJ POČTU ŠTUDENTOV PRIHLÁSENÝCH, PRIJATÝCH A ZAPÍSANÝCH DO 1. ROČNÍKA 
V akademickom roku 2007/2008 bolo do prvého ročníka prijatých spolu 1415 študentov, pričom zapísaných 
bolo 684 študentov, čo predstavuje 48,34 %. Pomer zapísaných študentov k prijatým študentom má klesajú-
cu tendenciu. V roku 2003 sa zapísalo 79,09 % prijatých študentov a v roku 2007 to nebola už ani polovica 
prijatých študentov. 

 

VÝVOJ POČTU ŠTUDENTOV PRIHLÁSENÝCH, PRIJATÝCH A ZAPÍSANÝCH DO 1. ROČNÍKA (1. STUPEŇ ŠTÚDIA) TAB. 2.2.23 

rok     
 

2003 2004 2005 2006 2007 
prihlásení 1696 3445 2846 3204 3022 

prijatí 875 1422 1133 1550 1415 
zapísaní 692 762 657 800 684 

Poznámka: zapísaní študenti z novoprijatých študentov 
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VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 
PREHĽAD PROJEKTOV RIEŠENÝCH V ROKOCH 2003 – 2007 
ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV RIEŠENÝCH V ROKOCH 2003 – 2007 TAB. 2.2.24 

rok 
typ projektov 

2003 2004 2005 2006 2007 
projekty EÚ (6. a 7. RP) – – – – – 
projekty ŠPVaV – – – – – 
projekty AV – – – – – 
projekty VEGA 4 11 15 15 19 
projekty KEGA 1 1 1 1 1 
projekty hospodárskej praxe (spoločenské objednávky) 2 3 + 2 3 + 2 3 3 
projekty MVTS – – – 1 – 
inštitucionálne projekty 32 18 7 5 2 
projekty mladých pracovníkov do 35 rokov  5 7 6 3 
iné projekty*, v tom:      
 – MVP 12 8 2 + 4** 1 2 
 – APVV – – – – 1 
 – rozvojové projekty 2 2 – – 1 

* Participácia na projektoch iných univerzít. 
* Projekty ukončené v roku 2004 (časť finančných prostriedkov nabehla v roku 2005). 

Dosiahnuté výsledky z vedeckovýskumnej činnosti preukazujú posun v počte riešených projektov (VEGA, 
MVP, APVV), ako aj v objeme získaných finančných prostriedkov oproti roku 2006, čím si zamestnanci fakul-
ty zabezpečujú externé finančné zdroje na zabezpečenie výskumného procesu a na ich prezentáciu. 

ZÍSKANÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z RIEŠENIA PROJEKTOV V ROKOCH 2003 – 2007 
ZÍSKANÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z RIEŠENIA VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV (V TIS. SK) TAB. 2.2.25 

rok 
typ projektov 

2003 2004 2005 2006 2007 
projekty EÚ (6. a 7. RP) – – – – – 
projekty ŠPVaV – – – – – 
projekty AV – – – – – 
projekty VEGA 184 848 1642 1656 2399 
projekty KEGA 10 9 10 53 49 
projekty hospodárskej praxe (spoločenské objednávky) 210 425 450 1502 510 
projekty MVTS – – – 36 – 
inštitucionálne projekty 448 337 248 425 205 
projekty mladých pracovníkov do 35 rokov – 165 251 160 134 
iné projekty*, v tom:      
 – MVP 2081 1004 2554 – 1092 
 – APVV – – – – 1300 
 – rozvojové projekty 1328 540 – – 389 

spolu 4261 3328 5155 3832 6078 

* BV – bežné výdavky 
* KV – kapitálové výdavky 
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ŠTRUKTÚRA PUBLIKOVANÝCH PRÁC A VÝSTUPOV ZA ROK 2007 PODĽA TABUĽKY PRE HABILITAČNÉ, 
RESP. INAUGURAČNÉ KONANIE, KTORÉ SÚ PLATNÉ V SÚČASNOSTI. 
ŠTRUKTÚRA PUBLIKOVANÝCH PRÁC A VÝSTUPOV ZA ROK 2007 TAB. 2.2.26 

a) Knižné publikácie počet/AH 
Vedecké a umelecké monografie – v zahraničných vydavateľstvách  
 – v domácich vydavateľstvách 13 
Odborné knižné publikácie – v zahraničných vydavateľstvách  
 – v domácich vydavateľstvách 4 
Kapitoly vo vedeckých a umeleckých monografiách – zahraničných  
 – domácich  
Kapitoly v odborných knižných publikáciách – zahraničných  
 – domácich  
Vysokoškolské učebnice knižné – v zahraničných vydavateľstvách  
 – v domácich vydavateľstvách 5 
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach – zahraničných  
 – domácich  
Učebné texty (skriptá – prednášky, cvičenia) 3 
Kapitoly v učebných textoch  
Stredoškolské učebnice  
b) Vedecké a umelecké práce publikované v recenzovaných vedeckých a umeleckých časopisoch  
Karentované (Current Contents) časopisy zahraničné  
Karentované (Current Contents) časopisy domáce 1 
Nekarentované časopisy zahraničné 8 
Nekarentované časopisy domáce 26 
c) Odborné práce publikované v recenzovaných odborných časopisoch  
V zahraničných 1 
V domácich 1 
Recenzie v odborných časopisoch 10 
d) Odborné práce publikované v odborných časopisoch  
V zahraničných 4 
V domácich 61 
Recenzie v odborných časopisoch  
e) Vedecké práce publikované v zborníkoch (z konferencií)  
V medzinárodných – recenzovaných zborníkoch 52 
 – ostatných zborníkoch  
V domácich – recenzovaných zborníkoch 125 
 – ostatných zborníkoch  
f) Prezentácia na vedeckých (umeleckých) sympóziách, kongresoch a pod.  
Medzinárodných – vyžiadané prednášky 8 
 – prijaté prednášky 44 
 – postre  
Domácich – vyžiadané prednášky 42 
 – prijaté prednášky 83 
 – postre  
g) Správy o vedeckovýskumnej činnosti  
IGP EU  
Úlohy riešené podľa HZ  
Výskumné štúdie  
h) Ostatné  
Redakčné a zostavovateľské práce 3 
Heslá v domácich encyklopédiách  
Ostatné odborné práce 5 

V rozsahu a v štruktúre publikovaných prác a výstupov došlo ku kvantitatívnemu a kvalitatívnemu posunu, 
keďže sa zvýšil počet výstupov vo významnejších kategóriách (vedecké monografie, vedecké práce v recen-
zovaných zborníkoch, odborné práce v domácich odborných časopisoch), čím si fakulta zabezpečuje lepšie 
hodnotenie v rámci EU. 
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AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY A ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 3. STUPŇA ŠTÚDIA, 
KTORÉ PLATIA V ROKU 2007 (ZOZNAM) 
VEDNÉ ODBORY OBCHODNEJ FAKULTY EU AKREDITOVANÉ V ROKU 2001 TAB. 2.2.27 

forma štúdia názov študijného odboru 

doktorandské štúdium odvetvové a prierezové ekonomiky 
špecializácia: ekonomika obchodu a priemyslu 

doktorandské štúdium svetová ekonomika 
doktorandské štúdium medzinárodné ekonomické vzťahy 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY OBCHODNEJ FAKULTY EU AKREDITOVANÉ V ROKU 2004 TAB. 2.2.28 

stupeň štúdia študijný odbor názov študijného programu 
obchod a marketing marketingový a obchodný manažment 
medzinárodné podnikanie manažment medzinárodného podnikania 
svetová ekonomika svetová ekonomika 

3. stupeň štúdia 
(doktorandské štúdium) 

odvetvové a prierezové ekonomiky ekonomika obchodu a služieb 

VÝVOJ POČTU ŠTUDENTOV DOKTORANDOV ZA ROKY 2003 – 2007 
VÝVOJ POČTU DOKTORANDOV ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.2.29 

doktorandi zo SR zahraniční doktorandi 
rok 

interní externí 
spolu zo SR 

interní externí 
spolu zahraniční spolu doktorandi

2003 12 147 159 2 3 5 164 
2004 26 155 181 1 2 3 184 
2005 33 131 164 2 4 6 170 
2006 45 125 170 2 3 5 175 
2007 51 105 156 1 3 4 160 

Vývoj počtu a zmeny v štruktúre doktorandov preukazujú posilňovanie internej formy štúdia, čo zakladá 
predpoklad na jeho vyššiu efektívnosť, vzhľadom na kratšiu dobu trvania tejto formy. 

ČLENSTVO UČITEĽOV FAKULTY V ROKU 2007 VO VEDECKÝCH RADÁCH A TÍMOCH INÝCH UNIVERZÍT 
A ORGÁNOV V SR A ZAHRANIČÍ 
ČLENSTVO UČITEĽOV FAKULTY V ROKU 2007 TAB. 2.2.30 

počet členstiev 
druh členstva 

domáce zahraničné 
spolu 

člen vedeckej rady univerzity/vysokej školy 12 3 15 
člen akademickej rady vysokej školy 1  1 
člen akadémie vied  1 1 
člen redakčnej rady časopisu 15 6 21 
členovia odborných komisií 9 1 10 
člen tímov iných univerzít/vysokých škôl 2 4 6 
člen komôr, profesijných a záujmových združení a spolkov 13 3 16 
člen výborov a iných orgánov 24 4 28 
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MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A SPOLUPRÁCA 
POČET PRIJATÝCH HOSTÍ ZO ZAHRANIČIA ZA ROKY 2003 – 2007 
POČET PRIJATÝCH HOSTÍ ZO ZAHRANIČIA ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.2.31 

rok 
 

2003 2004 2005 2006 2007 
počet prijatých hostí zo zahraničia 19 13 24 15 22 

V roku 2007 prijala Obchodná fakulta EU 22 zahraničných hostí, čo je nielen výsledkom zapojenia jej pra-
covníkov do medzinárodných projektov, ale tiež vytvára kvalitnú bázu pre internacionalizáciu vzdelávania na 
fakulte ako integrálnej súčasti Ekonomickej univerzity v Bratislave, kontinuálnu inováciu predmetov vyučova-
ných v cudzích jazykoch, prenos dobrej praxe do výučby (a podľa možností i do výskumu), ako aj snahu 
o aproximáciu výučby v cudzích jazykoch na Obchodnej fakulte EU k štandardom uplatňovaným v rámci 
i mimo Európskej únie. 

POČET UČITEĽOV FAKULTY NA ZAHRANIČNÝCH POBYTOCH ZA ROKY 2003 – 2007 
POČET UČITEĽOV FAKULTY NA ZAHRANIČNÝCH POBYTOCH ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.2.32 

rok 
charakter zahraničnej cesty 

2003 2004 2005 2006 2007 
účasť na konferenciách, seminároch a pod. 30 45 46 44 34 
spolupráca vo výskume 7 12 10 8 17 
krátkodobý študijný pobyt 6 7 13 11 – 
zasadnutia vedeckých rád 8 7 4 5 5 
mobility medzinárodných programov 4 5 7 8 7 
návšteva organizácie 4 4 6 4 6 
dlhodobé študijné pobyty 3 3 5 3 1 
prednáškové pobyty 4 4 9 6 10 
spolu 66 87 100 89 80 

V súlade s prioritami Ekonomickej univerzity v Bratislave vzrástla v uplynulom roku účasť pedagógov Ob-
chodnej fakulty EU na zahraničných pracovných cestách zameraných na spoluprácu vo výskume (oproti ro-
ku 2006 sa ich počet zdvojnásobil), čo im vytvára predpoklad pre zapojenie sa do medzinárodných vý-
skumných projektov. Hoci sa na dlhodobom študijnom pobyte v zahraničí v roku 2007 zúčastnil len jeden 
pedagóg Obchodnej fakulty EU, výrazne stúpol počet zahraničných prednáškových pobytov jej pedagógov, 
čo korešponduje s cieľom fakulty rozvíjať spoluprácu s európskymi i mimoeurópskymi univerzitami pri vytvá-
raní a realizácii výchovno-vzdelávacích aktivít. 

VYSIELANÍ ŠTUDENTI DO ZAHRANIČIA NA RÔZNE PROGRAMY ZA ROKY 2003 – 2007 
VYSIELANÍ ŠTUDENTI Z FAKULTY DO ZAHRANIČIA NA RÔZNE PROGRAMY ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.2.33 

rok 
program 

2003 2004 2005 2006 2007 
Socrates/Erasmus 26 29 33 41 48 
CEEPUS 4 3 6 4 2 
iné 100 70 76 54 39 

spolu 130 102 115 99 89 

V porovnaní s rokom 2006 vzrástol v roku 2007 počet študentov vyslaných na zahraničný študijný pobyt 
prostredníctvom programu ERASMUS. I napriek ukončeniu medzinárodných študijných programov CELE, 
MIBP PECO a štipendijného programu Slovenskej sporiteľne vytvára Obchodná fakulta EU svojim študen-
tom priaznivé podmienky na štúdium v zahraničí a jeho následnú nostrifikáciu, v dôsledku čoho stabilne za-
znamenáva vysoký počet žiadateľov o štipendium a vysokú mieru ich úspešnosti pri získavaní štipendií aj 
mimo programu ERASMUS. 
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PRIJATÍ ŠTUDENTI ZO ZAHRANIČIA NA RÔZNE PROGRAMY ZA ROKY 2003 – 2007 
PRIJATÍ ŠTUDENTI ZO ZAHRANIČIA NA RÔZNE PROGRAMY ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.2.34 

rok 
program 

2003 2004 2005 2006 2007 
Socrates/Erasmus* – – – – – 
CEEPUS* – – – – – 
iné 27 23 16 10 13 

spolu 27 23 16 10 13 

* Prijatí zahraniční študenti v rámci programov SOCRATES/ERASMUS a CEEPUS sú prijímaní na celouniverzitnej, nie fakultnej úrovni 

Zahraniční študenti prijatí v rámci programov SOCRATES/ERASMUS a CEEPUS sú prijímaní na celouniver-
zitnej úrovni bez ďalšej špecifikácie podľa fakúlt. Počet zahraničných študentov študujúcich na Obchodnej 
fakulte EU sa zvýšil z 10 v predchádzajúcom roku na 13 v roku 2007. S cieľom osloviť zahraničných študen-
tov pedagógovia Obchodnej fakulty EU vytvorili, príp. inovovali, vybrané predmety vyučované v cudzích ja-
zykoch v rámci projektu „Internacionalizácia vzdelávania ekonómov a manažérov“ v kontexte Európskeho 
sociálneho fondu a Obchodná fakulta EU aktívne spolupracuje na celouniverzitnej úrovni v propagácii Eko-
nomickej univerzity v Bratislave i fakulty samotnej doma a v zahraničí. 

OCENENIE ŠTUDENTOV V ROKU 2007 
Vontoblova cena za najlepšie obhájené diplomové práce v akademickom roku 2006/2007 v oblasti medziná-
rodných finančných vzťahov a peňažných vzťahov, bankovníctva a procesov súvisiacich členstvom SR 
v Európskej únii – 3 ocenení študenti (1. Ing. Martin Zita, 2. Ing. Milada Bartanusová, 3. Ing. Martina Báráňová) 

Cena predsedu COOP Jednota Slovensko za najlepšie obhájené diplomové práce v akademickom roku 
2006/2007 z oblasti obchodných a ostatných marketingových činností COOP Jednota Slovensko a iných ob-
chodných sietí pôsobiacich na Slovensku – 3 ocenení študenti (1. Ing. Veronika Hrdličková, 2. Ing. Ivana 
Hornáková, 3. Ing. Monika Borosová) 

Cena dekana OF EU za vynikajúce študijné výsledky – 4 ocenení študenti (Ing. Ivana Štefanová, Ing. Jana 
Maliniaková, Ing. Milota Piačeková, Ing. Lucia Šalková) 

Cena Nadácie Merkúr za vynikajúce študijné výsledky – 6 ocenení študenti (Ing. Martina Kontrová, Ing. Iva-
na Kvaková, Ing. Zuzana Ramajová, Ing. Lívia Szabóová, Ing. Tomáš Vyberal, Ing. Michaela Kolcunová) 

Cena Ing. In memoriam Sone Jašíkovej za vynikajúce študijné výsledky študentov pochádzajúcich 
z regiónov Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Topoľčany – 3 ocenení študenti (Ing. Zuzana Kresová, 
Ing. Beáta Konečná, Ing. Martin Zita) 

Cena rektora EU za vynikajúce študijné výsledky – 1 ocenená študentka (Ing. Lucia Kormošová) 

Cena Imricha Karvaša za najlepšiu diplomovú prácu za akademický rok 2006/2007 – 1 ocenený študent 
(Ing. Stanislav Zábojník) 

Ceny Penty za vynikajúce študijné výsledky – 2 ocenení študenti (Ing. Adrijana Vujoševič, Ing. Miroslav Radič) 

SPOLUPRÁCA S HOSPODÁRSKOU PRAXOU 
ZMLUVY S HOSPODÁRSKOU PRAXOU (VÝZNAMNÁ REALIZÁCIA V ROKU 2007) 
Spolupráca fakulty s praxou sa rovnako ako v predchádzajúcich aj v uplynulom roku orientovala na hospo-
dársku a mediálnu sféru, oblasť štátnej a verejnej správy, na profesijné a záujmové spolky, komory, asociá-
cie a odborne orientované pracoviská. Obchodná fakulta uzatvorila v roku 2007 zmluvu o mediálnom part-
nerstve s hospodárskym týždenníkom TREND a dvojtýždenníkom PROFIT. V rámci neho dostávali pedago-
gickí pracovníci pravidelne časopisy Trend a Profit vrátane možnosti prístupu na eTREND. Fakulta zároveň 
mala možnosť prezentovať významné odborno-spoločenské podujatia v spoločenskej rubrike TRENDU. Sú-
časťou bolo aj uverejnenie vianočného banneru na web stránke TRENDU. Mediálne partnerstvo bolo v  roku 
2007 rozšírené aj na študentov fakulty – približne 60 študentov s najlepším prospechom pravidelne dostáva-
lo TREND. Obchodná fakulta zároveň rozvíjala intenzívnu spoluprácu s existujúcimi zmluvnými partnermi, 
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predovšetkým s Tatrabankou. Spolupráca s praxou sa rozvíjala aj inými formami, napríklad na báze jednorá-
zových alebo pravidelných prednášok, oponentúr, účasťou predstaviteľov praxe v komisiách a pod. Celkovo 
fakulta spolupracovala v roku 2007 s približne s 50 subjektmi z hospodárskej praxe. 

ORGANIZAČNÝ A PERSONÁLNY ROZVOJ FAKULTY 
Riadenie ľudských zdrojov považovalo vedenie fakulty za veľmi významnú a dôležitú úlohu. 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. Za pozitívum možno označiť zvýšenie podielu odbor-
ných asistentov s vedecko-akademickou hodnosťou „PhD“. Obchodná fakulta i v uplynulom roku pracovala 
na zlepšovaní svojho ľudského potenciálu, pokúšala sa zatraktívniť pedagogickú aj výskumnú kariéru pre 
talentovaných absolventov, mladých asistetov a interných doktorandov. V záujme toho boli vytvárané aj 
priaznivé organizačné predpoklady pre tvorivý rast zamestnancov fakulty. 

VÝVOJ POČTU UČITEĽOV A ICH KVALIFIKAČNÁ ŠTRUKTÚRA ZA ROKY 2003 – 2007 (FYZICKÝ STAV) 
VÝVOJ POČTU UČITEĽOV NA OBCHODNEJ FAKULTE EU ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.2.35 

kategória učiteľov 
rok 

profesori mimoriadni profesori docenti odborní asistenti asistenti lektori spolu 
2003 11 0 23 57 5 0 96 
2004 8 3 22 59 2 0 94 
2005 7 3 27 57 2 0 96 
2006 8 2 25 65 0 0 100 
2007 9 2 21 62 5 0 99 

VÝVOJ POČTU UČITEĽOV A ICH KVALIFIKAČNÁ ŠTRUKTÚRA ZA ROKY 2003 – 2007 
(FYZICKÝ PREPOČÍTANÝ STAV) 
VÝVOJ POČTU UČITEĽOV NA OBCHODNEJ FAKULTE EU ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.2.36 

kategória učiteľov 
rok 

profesori mimoriadni profesori docenti odborní asistenti asistenti lektori spolu 
2003 11,960 0,000 22,533 55,160 4,547 0,000 94,200 
2004 8,280 3,280 22,000 56,667 2,000 0,000 92,227 
2005 7,267 3,280 24,999 54,913 2,000 0,000 92,459 
2006 8,267 2,280 22,999 62,233 0,000 0,000 95,779 
2007 8,320 2,000 21,000 59,419 4,987 0,000 95,726 

VÝZNAMNÉ AKTIVITY FAKULTY V ROKU 2007 
• Na slávnostnom rozšírenom zasadnutí Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave a Vedeckej 

rady Obchodnej fakulty EU dňa 19. apríla 2007 bola udelená čestná vedecká hodnosť „doctor honoris 
causa Ekonomickej univerzity v Bratislave“ Dkfm. Rainerovi Franzovi, medzinárodne uznávanej osob-
nosti v oblasti bankovníctva, finančníctva a medzinárodného podnikania. 

• Na pôde Obchodnej fakulty EU sa konala dňa 26. apríla 2007 prednáška Dr. Wiliama Gwireho na tému „Is 
there an Economic Reason for a Corporation to Do Goods“? pod záštitou Katedry obchodného práva OF EU. 

• Obchodná fakulta zorganizovala aj niekoľko odborno – spoločenských podujatí v spolupráci s praxou. Už 
po tretíkrát v spolupráci s Asociáciou vodárenských spoločností na Slovensku, Bratislavskou vodáren-
skou spoločnosťou a Hlavným mestom SR Bratislavou usporiadala dňa 9. mája 2007 konferenciu 
s medzinárodnou účasťou so zameraním na zákazníka, nad ktorou prevzal záštitu minister hospodárstva 
doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. 
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• Na pracovnom stretnutí Výboru EDAMBA v Bruseli v máji 2007 bola prof. Ing. Helena Strážovská, CSc., 
z Katedry služieb a cestovného ruchu menovaná predsedkyňou Organizačného sekretariátu na konanie 
16. ročníka EDAMBA na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 

• Na Obchodnej fakulte EU sa uskutočnil dňa 13. novembra 2007 jubilejný – 10. ročník odovzdávania 
Vontoblovej ceny. Ocenenými boli absolventi Obchodnej fakulty: 1. Ing. Martin Zita, 2. Ing. Milada Barta-
nusová, 3. Ing. Martina Baráňová. Na slávnostnom udeľovaní cien boli prítomní aj viacerí významní hos-
tia, ako napr. mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej republike 
pán Josef Aregger, pani Nicol Wettergren z Bank Vontobel, zástupcovia bankovej sféry a iní. 

• V spolupráci s pedagogickým referátom a oddelením public relations a rozvoja sa v dňoch 3. – 8. de-
cembra 2007 uskutočnilo hodnotenie kvality výučby študentmi fakulty, a to na všetkých stupňoch 
a formách pedagogického procesu. 

• Dekan fakulty prijal dňa 11. decembra 2007 dekana a prodekanku pre študijné a sociálne veci Obchodně 
podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opave s cieľom prerokovať možnú spoluprácu 
v pedagogickej, vedeckej a vedeckovýskumnej oblasti. Na pracovnom stretnutí sa za Obchodnú fakultu 
zúčastnila aj doc. Ing. Valéria Michalová, CSc., poverená vykonávaním činnosti prodekanky pre vedu 
a doktorandské štúdium a doc. JUDr. Mikuláš Sabo, CSc., vedúci Katedry obchodného práva OF EU. 

• Vedenie fakulty zaviedlo tradíciu „raňajok so študentmi“ s cieľom plnohodnotne zapojiť študentov ako 
partnerov fakulty do riešenia rozličných významných aktivít na fakulte, do jej rozvoja a do spolupráce 
s vedením fakulty. V tomto roku sa uskutočnili dve takéto stretnutia – v marci a v novembri za účasti zá-
stupcov Študentského parlamentu EU a študentskej časti Akademického senátu Obchodnej fakulty EU, 
predsedkyne senátu a vedenia fakulty. 

HLAVNÉ ZÁMERY ROZVOJA FAKULTY V ROKU 2008 
V roku 2008 sa Obchodná fakulta EU bude v pedagogickej činnosti zameriavať najmä na: 

• dôkladnú prípravu podkladov pre komplexnú akreditáciu fakulty, 

• zavedenie nového Akademického informačného systému, ktorý bude mať za cieľ zlepšiť komunikáciu 
medzi študentom a učiteľom, medzi študentom a študijným oddelením a skvalitniť kontrolu a evidenciu 
študijných povinností študentov, 

• venovanie maximálnej pozornosti kvalite pedagogického procesu a systematickému vytváraniu predpo-
kladov pre jej kontinuálne zlepšovanie zabezpečovaním neustálej inovácie obsahovej náplne predmetov 
vzhľadom na nové poznatky a požiadavky znalostnej ekonomiky, 

• prípravu virtuálnej výučby pre vybrané predmety akreditovaných študijných programov a zvýšenie po-
dielu ich aktivizujúcich foriem,  

• zavádzanie nových progresívnych prostriedkov založených na využívaní informačných a komunikačných 
technológií do výučby, 

• realizáciu komplexného hodnotenia kvality spočívajúceho nielen v hodnotení kvality pedagogického pro-
cesu študentmi, ale aj v hodnotení študentov učiteľmi a absolventov fakulty ich zamestnávateľmi,  

• konfrontáciu teoretických poznatkov rozvíjaných na fakulte s poznatkami zástupcov hospodárskej sféry 
a ich prenos do pedagogickej činnosti 

• podieľanie sa na internacionalizácií vzdelávania zabezpečovaním výučby predmetov v cudzích jazykoch. 

V roku 2008 sa Obchodná fakulta EU bude v rámci rozvoja a public relations zameriavať najmä na: 

• zintenzívnenie spolupráce medzi fakultou a všetkými zložkami praxe, 

• nájdenie nových foriem a oblastí spolupráce medzi fakultou a všetkými zložkami praxe na báze vzájom-
nej prospešnosti, 

• zintenzívnenie komunikácie fakulty s praxou, 

• zvýšenie povedomia verejnosti o fakulte, 

• vytváranie, formovanie a upevňovanie priaznivej verejnej mienky o fakulte, 
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• budovanie, posilňovanie a udržiavanie pozitívneho imidžu fakulty, ktorý by sa mal stať súčasťou jej cel-
kového potenciálu. 

S cieľom splniť zámery a ciele vedeckovýskumnej činnosti sa úsilie Obchodnej fakulty EU sústredí v roku 
2008 na realizáciu týchto úloh: 

• pokračovať v stimulácii záujmu tvorivých zamestnancov o zapojenie do Európskeho výskumného prie-
storu (7. RP a ďalšie, partnerstvom na výskumnom projekte), 

• orientovať sa naďalej vo vedeckovýskumnej činnosti na externé projekty, (domácej a zahraničnej prove-
niencie) za účelom tvorby potrebných finančných zdrojov, 

• pripraviť za oblasť vedy a doktorandského štúdia podklady ku komplexnej akreditácii fakulty, 

• výsledky z riešených vedeckovýskumných projektov a habilitačnej kvalifikácie prezentovať vydaním vo 
vedeckej monografii, 

• zintenzívniť spoluprácu vo vedeckovýskumnej činnosti s partnerskými univerzitami v zahraničí a získať 
viac možností pre publikáciu výsledkov, 

• sústrediť sa na prednostné prezentovanie výsledkov vedeckovýskumnej činnosti v kategóriách publikácií 
vyššieho ocenenia, 

• organizovať vedecké podujatia k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti s cieľom prezentovať a udržovať 
kontakty s domácimi a zahraničnými pracoviskami a hospodárskou praxou, 

• využívať plne kapacitu vydávaného vedeckého periodika na prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej 
činnosti tvorivých zamestnancov vrátane doktorandov, 

• cieľavedome citovať prezentované výsledky vedeckovýskumnej činnosti OF EU tvorivými zamestnancami, 

• využiť grantové projekty KEGA na prípravu študijnej literatúry všetkých stupňoch vzdelávania, 

• pokračovať v organizovaní vedeckých podujatí v rámci Týždňa vedy na Slovensku s osobitným zreteľom 
pre mladých vedeckých pracovníkov a k problematike správnej vedeckej praxe a informačnej gramotnosti, 

• stimulovať doktorandov na zahraničné mobility a na prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti 
v zahraničí, 

• stimulovať zefektívnenie doktorandského štúdia ukončením dlhodobo študujúcich doktorandov externej 
formy, 

• zintenzívniť propagáciu na záujem študentov o doktorandské štúdium, 

• posúdiť a zvážiť efektívne varianty deľby práce a servisu vedeckovýskumnej činnosti na fakulte a katedrách, 

• zabezpečiť úspešný priebeh a ukončenie riešených výskumných projektov, obhajob doktorandských di-
zertačných prác a potenciálnych habilitačných a inauguračných konaní. 

V roku 2008 sa Obchodná fakulta EU bude v oblasti zahraničných vzťahov zameriavať najmä na: 

• podporu úsilia Ekonomickej univerzity v Bratislave o členstvo v konzorciu PIM (Partnership for Internatio-
nal Management Schools) a Medzinárodnej asociácii univerzít rozširovaním kontaktov so zahraničnými 
vzdelávacími inštitúciami, 

• podporu aktívneho zapojenia sa do novej generácie programov EÚ na prípravu projektov strategického 
významu pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave na celouniverzitnej úrovni, 

• úzku spoluprácu s Ústavom medzinárodných programov Ekonomickej univerzity v Bratislave pri koordi-
nácii medzinárodných projektov a zabezpečovaní odborných stáží, 

• podporu zapojenia pracovníkov OF EU do medzinárodných výskumných a mobilitných projektov, 

• rozvoj spolupráce s európskymi i mimoeurópskymi univerzitami pri vytváraní a realizácii výchovno-
vzdelávacích aktivít, 

• podporu kontinuálnemu vzdelávaniu pedagógov OF EU a vzhľadom na vyhlásenie roku 2008 za rok in-
terkultúrneho dialógu tiež aplikácii interkultúrneho dialógu vo výskume i výučbe na OF EU, 

• kontinuálnu inováciu predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch, prenos dobrej praxe do výučby, ako aj 
snahu o aproximáciu kurikula a výučby v cudzích jazykoch podľa európskych štandardov. 
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2.3 FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY EU 

RIADIACE ORGÁNY FAKULTY 
AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI FHI EU 
Dekan PROF. ING. MICHAL FENDEK, PHD. 
Prodekani DOC. ING. KATARÍNA MÁZIKOVÁ, PHD. 1. prodekanka pre rozvoj a sociálne veci 

 ING. MGR. ZUZANA JUHÁSZOVÁ, PHD. prodekan pre pedagogickú činnosť 

 DOC. ING. RUŽENA PARDELOVÁ, PHD. prodekanka pre vedu a výskum 

 DOC. RNDR. JOZEF FECENKO, CSC. prodekan pre informatizáciu, zahraničné vzťahy 
  a styk s verejnosťou 

VEDECKÁ RADA FHI 

prof. Ing. Anna Baštincová, CSc. 

doc. Ing. Ivan Brezina, CSc. 

prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. 

Ing. Richard Farkaš, PhD. 

doc. RNDr. Jozef Fecenko, CSc. 

prof. Ing. Michal Fendek, PhD. 

doc. Ing. Josef Fiala, CSc. 

doc. Ing. Marián Goga, PhD. 

Ing. Marián Hanták, PhD. 

prof. Ing. Jaroslav Husár, CSc. 

prof. Ing Janka Hvoždárová, CSc. 

prof. Ing. Zlatica Ivaničová, PhD. 

prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. 

Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. 

Ing. Andrej Juris, M.P.A. 

doc. Ing. Katarína Máziková, PhD. 

prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc. 

prof. Ing. Pavol Návrat, CSc. 

Ing. Milan Olexa, CSc. 

prof RNDr. Viera Pacáková, PhD. 

doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD. 

doc. Ing. Ružena Pardelová, PhD. 

Mgr. Juraj Pekár, PhD. 

prof. RNDr. Ing. František Peller, PhD. 

doc. RNDr. Eva Rublíková, PhD. 

prof. Ing. Stojan Russev, PhD. 

doc. RNDr. Katarína Sakálová, 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. 

prof. Ing. Peter Závodný, CSc. 

AKADEMICKÝ SENÁT FHI EU 
Predseda AS FHI EU  PROF. RNDR. ING. FRANTIŠEK PELLER, PHD. 
Podpredseda Podpredseda 
DOC. ING. EVA SODOMOVÁ, PHD. ANNA HOLLÁ 

Tajomník     ING. JÁN BOLGÁČ 

KOMORA UČITEĽOV A ZAMESTNANCOV KOMORA ŠTUDENTOV 
Ing. Ján Bolgáč Pavel Gežík 

Ing. Dagmar Boušková, PhD. Anna Holá 
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Doc. Ing. Marián Goga, PhD. Kristína Mášková 

Ing. Michal Grell, PhD. Andrej Mišovič 

Ing. Adriana Lukáčiková, PhD Ľuboš Orolín 

Mgr. Juraj Pekár, PhD. Rastislav Šimo 

prof. RNDr. Ing. František Peller, PhD. Lenka Vargová 

doc. RNDr. Ľudovít Pinda, CSc. 

doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. 

RNDr. Anna Starečková, PhD. 

Ing. Magdaléna Šedivá 

prof. Ing. Anna Šlosárová, PhD. 

Mgr. Erik Šoltés, PhD. 

Prof. Ing. Peter Závodný, CSc. 

KOLÉGIUM DEKANA FHI EU 
prof. Ing. Michal Fendek, PhD. dekan 

doc. Ing. Katarína Máziková, PhD. prodekanka pre rozvoj a sociálne veci 

Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. prodekanka pre pedagogickú činnosť 

doc. Ing. Ružena Pardelová, PhD. prodekanka pre vedu a výskum 

doc. RNDr. Jozef Fecenko, CSc. prodekan pre informatizáciu, zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou 

Ing. Zlata Melišeková tajomníčka fakulty 

Mgr. Juraj Pekár, PhD. vedúci Katedry operačného výskumu a ekonometrie FHI EU 

prof. RNDr. Ing. František Peller, PhD. vedúci Katedry matematiky FHI EU, predseda AS FHI EU 

doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. vedúca Katedry štatistiky FHI EU 

prof. Ing. Anna Šlosárová, PhD. vedúca Katedry účtovníctva a audítorstva FHI EU 

prof. Ing. Peter Závodný, CSc. vedúci Katedry aplikovanej informatiky FHI EU 

Anna Hollá zástupkyňa ŠP FHI EU v Bratislave 

KATEDRY FHI 
KATEDRY FHI TAB.2.3.37 

názov katedry vedúci katedry zástupca vedúceho katedry 

Katedra aplikovanej informatiky prof. Ing. Peter Závodný, CSc. Ing. Martin Blahušiak 

Katedra matematiky prof. RNDr. Ing. František Peller, PhD. doc. RNDr. Ľudovít Pinda, CSc. 

Katedra operačného výskumu a ekonometrie Mgr. Juraj Pekár, PhD. Ing. Adriana Lukáčiková, PhD. 

Katedra štatistiky doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. doc. RNDr. Eva Rublíková, PhD. 

Katedra účtovníctva a audítorstva prof. Ing. Anna Šlosárová, PhD. doc. Ing. Antónia Kovalčíková, PhD.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 
Na fakulte sa poskytuje výučba na študijných programoch akreditovaných študijných odborov inžinierskeho 
štúdia a bakalárske študijné programy, inžinierske študijné programy a doktorandské študijné programy 
v zmysle zákona o vysokých školách (§ 52 – § 54). 

Na fakulte sa poskytuje výučba na troch akreditovaných študijných odboroch inžinierskeho štúdia: 
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HOSPODÁRSKA INFORMATIKA 
denné a diaľkové inžinierske štúdium 

KVANTITATÍVNE METÓDY V EKONÓMII A PODNIKANÍ 
denné a diaľkové inžinierske štúdium 

ÚČTOVNÍCTVO 
denné a diaľkové inžinierske štúdium 

V rámci uvedených študijných odborov prebiehala výučba počas 5 ročného inžinierskeho štúdia vo forme 
denného a externého štúdia. Po prvých troch rokoch študenti končili inžinierske štúdium na študijných prog-
ramoch v špecializáciách akreditovaných v rámci jednotlivých študijných odborov: 

HOSPODÁRSKA INFORMATIKA 

• špecializácia informačné technológie 

• špecializácia informačné systémy a technológie v ekonomike 

KVANTITATÍVNE METÓDY V EKONÓMII A PODNIKANÍ 

• špecializácia poistná matematika 

• špecializácia operačný výskum a ekonometria 

• špecializácia aplikovaná štatistika 

ÚČTOVNÍCTVO 

• špecializácia účtovníctvo a audítorstvo 

• špecializácia účtovníctvo a finančné riadenie 

V akademickom roku 2007/2008 na študijných odboroch študujú študenti 5. ročníka. 

Od akademického roka 2003/2004 sa začala výučba uskutočňovať na akreditovaných študijných progra-
moch v zmysle zákona o vysokých školách v troch stupňoch vysokoškolského štúdia: 

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 

MEDZIODBOROVÉ ŠTÚDIUM 3.3.12 ÚČTOVNÍCTVO (HLAVNÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR) 

 A 9.2.10 HOSPODÁRSKA INFORMATIKA (VEDĽAJŠÍ ŠTUDIJNÝ ODBOR) 

• 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 

• študijný program štatistické metódy v ekonómii (do 31. 08. 2009) 

3. STUPEŇ ŠTÚDIA 

ŠTUDIJNÝ ODBOR 9.2.10 HOSPODÁRSKA INFORMATIKA (do 31. 08. 2008) 

• 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 
 

STAV ŠTUDENTOV K 31. 10. 2007 PODĽA ROČNÍKOV TAB. 2.3.38 

ročník 
druh a forma štúdia 

1. 2. 3. 4. 5. 
spolu 

Bc. DŠ 462 518 281   1261 
Bc. EŠ 187 173 154   514 
Ing. DŠ 357   2 254 613 
Ing. EŠ 197    197 394 

spolu      2782 
 

VÝVOJ POČTU ŠTUDENTOV NA 1. A 2. STUPNI ŠTÚDIA ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.3.39 
rok stupeň štúdia a forma štúdia 

2003 2004 2005 2006 2007 
denné  523 737 1296 1261 
externé  342 428 489+118*=607 514 1.stupeň 
spolu  865 1167 1785+118*=1903 1775 
denné     357 
externé     197 2.stupeň 
spolu     554 
denné 1678 1734 1590 1979 1874 
externé 1060 1101 1003 834 908 
spolu 2738 2835 2593 2813 2782 

1. a 2. stupeň spolu 

podiel externých 38,7 % 38,8% 38,7 % 29,6 % 32,6 % 

* Denné dištančné štúdium 

VÝVOJ POČTU ABSOLVENTOV BŠ A IŠ ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.3.40 

absolventi 2003 2004 2005 2006 2007 
Ing. 420 389 497 457 393 

Bc. 92 131 112 153 457 

spolu 512 520 609 610 850 
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VÝVOJ POČTU ŠTUDENTOV PRIHLÁSENÝCH, PRIJATÝCH A ZAPÍSANÝCH DO 1. ROČNÍKA TAB. 2.3.41 

rok 
 

2003 2004 2005 2006 2007 
prihlásení 1246 1598 1564 1903 1891 
prijatí 747 1022 909 1352 1101 
zapísaní 714 869 616 911 649 

Poznámka: zapísaní študenti z novoprijatých študentov. 

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 
PREHĽAD PROJEKTOV RIEŠENÝCH V ROKOCH 2003 – 2007 TAB. 2.3.42 

rok 
typ projektov 2003 2004 2005 2006 2007 
projekty EÚ (6. a 7. RP) – – – – – 
projekty ŠPVaV – – – – – 
projekty AV – – – – – 
projekty VEGA 4 4 6 9 11 
projekty KEGA – 1 1 1 3 
projekty hospodárskej praxe (spoločenské objednávky) – – 1 2 – 
projekty MVTS 1 1 1 – – 
inštitucionálne projekty 17 13 3 2 2 
projekty mladých pracovníkov do 35 rokov – 4 8 7 6 
iné projekty* – – – – – 

spolu 22 23 20 21 22 

* Participácia na projektoch iných univerzít 
 

ZÍSKANÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z RIEŠENIA VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV (V TIS. SK) TAB. 2.3.43 
získané finančné prostriedky (v tis. SK) 

2003 2004 2005 2006 2007 typ projektov 
BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV 

projekty EÚ (6. a 7. RP) – – – – – – – – – –
projekty ŠPVaV – – – – – – – – – –
projekty AV – – – – – – – – – –
projekty VEGA 139 86 356 96 524 247 924 480 1079 880
projekty KEGA – – 30 – 60 109 11 – 204 132
projekty hospodárskej praxe (spoločenské objednávky) – – – – 150 – – – – –
projekty MVTS – – 28 – 28 – – – – –
inštitucionálne projekty 121 – 98 – 57 60 46 48 35 50
projekty mladých pracovníkov do 35 rokov – – 139 88 130 203 81 210 83 90
iné projekty* – – – – – – – – – –

finančné prostriedky spolu 260 86 651 184 949 619 1062 738 1401 1152
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ŠTRUKTÚRA PUBLIKOVANÝCH PRÁC A VÝSTUPOV ZA ROK 2007 PODĽA TABUĽKY PRE HABILITAČNÉ, 
RESP. INAUGURAČNÉ KONANIE, KTORÉ SÚ PLATNÉ V SÚČASNOSTI. TAB. 2.3.44 
a) Knižné publikácie počet/AH 
Vedecké monografie – v zahraničných vydavateľstvách (AAA)  
 – v domácich vydavateľstvách (AAB) 7/91,154 
Odborné knižné publikácie – v zahraničných vydavateľstvách (BAA)  
 – v domácich vydavateľstvách (BAB) 3/29,594 
Kapitoly vo vedeckých monografiách – zahraničných (ABC)  
 – domácich (ABD)  
Kapitoly v odborných knižných publikáciách – zahraničných (BBA)  
 – domácich (BBB)  
Vysokoškolské učebnice knižné – v zahraničných vydavateľstvách (ACA)  
 – v domácich vydavateľstvách (ACB) 6/71,2 
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach – zahraničných (ACC)  
 – domácich (ACD)  
Učebné texty a skriptá (BCI) 9/98,635 
Učebné pomôcky – software, súbory príkladov a pod.  
Stredoškolské učebnice (BCB) 2/4,25 
b) Vedecké práce publikované v recenzovaných vedeckých časopisoch  
Karentované (Current Contents) časopisy zahraničné (ADC)  
Karentované (Current Contents) časopisy domáce (ADD) 1 
Nekarentované časopisy zahraničné (ADE) 8 
Nekarentované časopisy domáce (ADF) 54 
Recenzie vo vedeckých časopisoch (na cudzie dielo) (EDI) 5 
c) Odborné práce publikované v recenzovaných odborných časopisoch 43 
v zahraničných (BDC, BDE)   
v domácich (BDD, BDF) 43 
Recenzie v odborných časopisoch (na cudzie dielo) (EDI)  
d) Odborné práce publikované v odborných časopisoch 30 
v zahraničných (BDE)  
v domácich (BDF) 30 
Recenzie v odborných časopisoch (na cudzie dielo) (EDI)  
e) Vedecké práce publikované v zborníkoch z konferencií  
V zahraničných – recenzovaných zborníkoch (AFC, AFG) 34 
 – ostatných zborníkoch (AFC, AFG) 8 
V domácich – recenzovaných zborníkoch (AFD, AFH) 145 
 – ostatných zborníkoch (AFD, AFH) 25 
f) Prezentácia na vedeckých sympóziách, kongresoch a pod.  
Zahraničných – vyžiadané prednášky (účasť hradil pozývateľ – doložiť) (AFA, AFE) 2 
 – prijaté prednášky  
 – postre   
Domácich – vyžiadané prednášky (účasť hradil pozývateľ – doložiť) (AFB, AFF) 4 
 – prijaté prednášky  
 – postre  
g) Správy o vedeckovýskumnej činnosti (počet)/participácia (počet)  
IGP a IGPM  
Projekty VEGA  
Projekty KEGA  
Projekty MVTS (a bilaterálne SR – ČR)  
Participácia na 6. resp. 7. rámcovom programe  
Úlohy riešené podľa HZ  
Výskumné štúdie (AGI, GAI) 8 
h) Ostatné  
Redakčné a zostavovateľské práce (FAI) 5 
Heslá v domácich encyklopédiách (BDB)  
Ostatné odborné práce (AFL , BEC, BED, BEE, BEF, DAI, GHG, GII) 38 
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AKREDITOVANÉ ODBORY A ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 3. STUPŇA ŠTÚDIA, KTORÉ PLATIA V ROKU 2007 

VEDNÉ ODBORY 
25-11-9 aplikovaná informatika 

62-09-9 účtovníctvo 

62-11-9 štatistika 

62-49-9 ekonometria a operačný výskum 

ŠTUDIJNÉ ODBORY A ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 
3.3.12 účtovníctvo: účtovníctvo 

3.3.25 ekonometria a operačný výskum: ekonometria a operačný výskum 

9.2.10 hospodárska informatika: hospodárska informatika 

 

VÝVOJ POČTU DOKTORANDOV ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.3.45 

doktorandi zo SR zahraniční dokorandi 
rok 

interní externí 
spolu zo SR 

interní externí 
spolu zahraniční spolu doktorandi

2003 11 111 122  122 

2004 10 101 111  111 

2005 19 80 99  99 

2006 32 68 100  100 

2007 32 53 85  85 
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ČLENSTVO UČITEĽOV FAKULTY V ROKU 2007 VO VEDECKÝCH RADÁCH A TÍMOCH INÝCH UNIVERZÍT 
A ORGÁNOV V SR A ZAHRANIČÍ. (ZOZNAM AKTIVÍT, NIE MIEN) 
 TAB. 2.3.46 

členstvo učiteľov počet 
Dobrovoľná medzinárodná organizácia Association of International Volunteering Work, Barcelona, Španielsko 1 
Ekonomická sekcia SAPV 1 
FES Pardubice 1 
Inštitút pre zahraničné vzťahy a aproximácie práva, UK Bratislava 1 
Komisia „Obsahová integrácia a diverzifikácia vysokoškolského štúdia“  
v rámci Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry pri Ministerstve školstva SR 1 

Komisia biometriky pri Predsedníctve SAPV 2 
Komisia pre aktuárske skúšky vymenovaná Úradom pre finančný trh v zmysle Vyhlášky MF SR 144/2002 Z. z. 1 
Komisia pre posudzovanie projektov DAAD 1 
Komisia pre posudzovanie projektov v rámci Rakúsko-Slovenská Akcia 1 
Komisia pre udeľovanie vedeckých a pedagogických hodností na Přírodovědecké fakulte  
Univerzity Karlovy v Prahe 1 

Komisia VEGA 1 
Medzinárodná normalizačná komisia ISO/TC 69/SC 3WG3 1 
Národná riadiaca komisia pre oblasť medzinárodné účtovné štandardy 5 
Národná riadiaca komisia pre realizáciu zapojenia SR do projektu UNCTADu a IFADA na posilnenie kapacít 
účtovného výkazníctva a audítorstva 1 

Poradná skupina EFRAG (Europan Financial Reporting Advisory Group) pre oblasť „Performance Reporting“ 1 
Pracovný tím „Poskytnutie poradenských služieb na zlepšenie účtovných  
a výkazníckych systémov verejných financií“ pri Ministerstve financií SR 2 

Rada pre VaT pri RVŠ SR 1 
Rada projektu Európskej komisie „Consolidation and language revision of endorsed IFRS“  
na základe zmluvy medzi SKAU a IASCF Londýn 1 

Rada Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov 2 
Rada SSA 1 
Redakčná rada časopisu European Financial and Accounting Journal vydávaný na VŠE Praha 1 
Sekcia pre Prognostiku Slovenskej spoločnosti pre hospodársku informatiku 1 
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied 1 
Slovenská asociácia Európskych štúdií 1 
Spoločná odborová komisia FMFI/SAV z vedného odboru 11-45-9-Geofyzika 1 
Štatistická rada SR 1 
Technická normalizačná komisia, TNK č. 71 Aplikácia štatistických metód 2 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v SR 1 
Vedecká rada Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene 1 
Vedecká rada Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline 2 
Vedecká rada Fakulty riadenia a informatiky technológií VŠP Hradec Králové 1 
Vedecká rada Vysoké učení technické v Brne, Fakulta podnikateľská 2 
Vedecká rada Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava 1 
Vedecká rada Fakulty informatiky a štatistky VŠE Praha 2 
Výbor Českej demografickej spoločnosti za SR, Praha, ČR 1 
Výbor pre učtovníctvo pri Slovenskej komore audítorov 1 
Výbor SŠDS 3 
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MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A SPOLUPRÁCA 
POČET PRIJATÝCH HOSTÍ ZO ZAHRANIČIA ZA ROKY 2003 – 2007 
POČET PRIJATÝCH HOSTÍ ZO ZAHRANIČIA NA FAKULTU TAB. 2.3.47 

rok 
program 

2003 2004 2005 2006 2007 
Socrates/Erasmus 2 0 0 1 1 
CEEPUS 0 0 0 0 0 
iné 1 7 0 0 0 

spolu 3 7 0 1 1 

POČET UČITEĽOV FAKULTY NA ZAHRANIČNÝCH POBYTOCH ZA ROKY 2003 – 2007 
POČET UČITEĽOV FAKULTY NA ZAHRANIČNÝCH POBYTOCH TAB. 2.3.48 

rok 
program 

2003 2004 2005 2006 2007 
Socrates/Erasmus 3 5 7 10 3 
CEEPUS 0 1 0 0 0 
iné 3 0 0 0 4 

spolu 6 6 7 10 7 

VYSIELANÍ ŠTUDENTI DO ZAHRANIČIA NA RÔZNE PROGRAMY ZA ROKY2003 – 2007 
VYSIELANÍ ŠTUDENTI Z FAKULTY DO ZAHRANIČIA TAB. 2.3.49 

rok 
program 

2003 2004 2005 2006 2007 
Socrates/Erasmus 7 6 18 22 22 
CEEPUS 0 2 2 0 0 
iné 6 8 6 0 0 

spolu 13 16 26 22 22 

PRIJATÍ ŠTUDENTI ZO ZAHRANIČIA NA RÔZNE PROGRAMY ZA ROKY 2003 – 2007 
PRIJATÍ ŠTUDENTI NA FAKULTE ZO ZAHRANIČIA TAB. 2.3.50 

rok 
program 

2003 2004 2005 2006 2007 
Socrates/Erasmus 0 0 0 0 0 
CEEPUS 0 0 0 0 0 
iné 0 1 0 0 0 

spolu 0 1 0 0 0 

OCENENIE ŠTUDENTOV V ROKU 2007 

NAJLEPŠIA DIPLOMOVÁ PRÁCA 
Lívia Novotná – Aplikovaná štatistika 

Juraj Caňo – Informačné technológie 

Juraj Sukop – Operačný výskum a ekonometria 
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Ivan Nemčovský – Poistná matematika 

Katarína Šišková – Účtovníctvo a audítorstvo 

POCHVALNÉ UZNANIE ZA VYNIKAJÚCE ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY 
Vladimír Kubinda – Informačné technológie 

Alexandra Cisková – Poistná matematika 

Viera Gyarfásová – Účtovníctvo a audítorstvo 

CENA REKTORA 
Tímea Göghová – Účtovníctvo a audítorstvo 

SPOLUPRÁCA S HOSPODÁRSKOU PRAXOU 
ZMLUVY S HOSPODÁRSKOU PRAXOU (VÝZNAMNÁ REALIZÁCIA V ROKU 2007) 
SPOLUPRÁCA FAKULTY FHI EU S HOSPODÁRSKOU PRAXOU TAB. 2.3.51 

forma spolupráce subjekt praxe poznámka 
rámcová zmluva Slovenská komora audítorov uzavretá 2006 
rámcová zmluva Mondi Business Paper SCP uzavretá 2006 
rámcová zmluva KPMG Slovensko, spol. s r. o. uzavretá 2006 
rámcová zmluva Ministerstvo financií Slovenskej republiky pokračuje 
rámcová zmluva Slovenská komora certif. účtovníkov pokračuje 
rámcová zmluva Microsoft Slovakia, spol. s r. o. pokračuje 
rámcová zmluva Všeobecná úverová banka pokračuje 
rámcová zmluva Ministerstvo dopravy pôšt a telekom. SR pokračuje 
rámcová zmluva IBM pokračuje 
rámcová zmluva SAP pokračuje 
rámcová zmluva ORACLE pokračuje 
rámcová zmluva Slovakodata, a. s. pokračuje 
rámcová zmluva SAS Institute GmbH pokračuje 
rámcová zmluva IDS SCHEER Slovakia, spol. s r. o. pokračuje 
rámcová zmluva Slovenská asociácia podnikových finančníkov uzavretá 2007 

ORGANIZAČNÝ A PERSONÁLNY ROZVOJ FAKULTY 
Vývoj počtu vysokoškolských učiteľov a ich kvalifikačná štruktúra za roky 2003 – 2007 na Fakulte hospodár-
skej informatiky EU v Bratislave je uvedený v nasledujúcej tabuľke vo fyzických osobách v kmeňovom stave. 

VÝVOJ POČTU UČITEĽOV NA FAKULTE ZA ROKY 2003 – 2007 (KMEŇOVÝ STAV) TAB. 2.3.52 

kategória učiteľov 
rok 

profesori mimoriadni profesori docenti odborní asistenti asistenti lektori spolu 
2003 8 7 17 68 15 – 115 
2004 9 5 17 75 12 – 118 
2005 10 4 19 70 12 1 116 
2006 10 2 20 72 11 1 116 
2007 11 1 21 71 6 1 111 

Poznámka: Kmeňový stav VŠ učiteľov k 31. 12. príslušného roka vyjadrený vo fyzických osobách. 

V kmeňovom stave sú zahrnutí všetci VŠ učitelia fakulty k danému dátumu, t. z., že v tomto stave sú aj učite-
lia, ktorí v danom čase sú na neplatenom voľne, alebo sú na materskej,  rodičovskej dovolenke a pod. 
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V uvedenej tabuľke všetci učitelia v kategóriách profesori, mimoriadni profesori a docenti mali za uvedené 
roky vedeckú hodnosť CSc., resp. PhD. Vývoj počtu učiteľov v kategórii odborných asistentov s dosiahnutou 
vedeckou hodnosťou  CSc., resp. PhD. na fakulte za roky 2003 – 2007 bol nasledujúci: 

 TAB. 2.3.53 

2003 2004 2005 2006 2007 
25 25 34 43 47 

VÝVOJ POČTU UČITEĽOV NA FAKULTE ZA ROKY 2003 – 2007 (EVIDENČNÝ STAV) TAB. 2.3.54 

kategória učiteľov 
rok 

profesori mimoriadni profesori docenti odborní asistenti asistenti lektori spolu 
2003 8 7 17 63 15 – 110 
2004 9 5 17 73 12 – 116 
2005 10 4 19 66 12 1 112 
2006 10 2 20 66 10 1 109 
2007 11 1 21 68 6 1 108 

Poznámka: Evidenčný stav VŠ učiteľov k 31. 12. príslušného roka vyjadrený vo fyzických osobách. V evidenčnom stave VŠ učiteľov sú 
zahrnutí len učitelia aktívne pôsobiaci v pracovnom procese, bez učiteľov na neplatenom voľne, materských, rodičovských dovolenkách 
a pod. 

VÝVOJ POČTU UČITEĽOV NA FHI EU ZA ROKY 2003 – 2007 GRAF 2.3.1 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

prof. doc. OA A lektori

2003

2004

2005

2006

2007

učiteľov

RokyP
o
č
e
t 

u
č
i
t
e
ľ
o
v

Kategória 

 
Vývoj evidenčného počtu vysokoškolských učiteľov fakulty, podľa kvalifikačnej štruktúry za roky 2003 – 
2007, vyjadrený v priemernom prepočítanom počte obsahuje nasledujúca tabuľka. 

VÝVOJ POČTU UČITEĽOV NA FAKULTE ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.3.55 

kategória učiteľov 
rok 

profesori mimoriadni profesori docenti odborní asistenti asistenti lektori spolu 
2003 7,48 5,96 16,53 62,91 15,00 – 107,88 
2004 8,28 3,56 17,00 73,00 12,00 – 113,84 
2005 9,28 2,56 18,51 63,95 12,00 1,00 107,30 
2006 8,56 1,28 19,51 66,00 10,00 1,00 106,35 
2007 10,12 1,00 20,04 67,30 6,00 1,00 105,46 
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Poznámka: Evidenčný stav VŠ učiteľov k 31. 12. príslušného roka, vyjadrený v priemernom prepočítanom 
počte VŠ učiteľov. (Nie sú započítané materské dovolenky, rodičovské dovolenky, neplatené voľná a pod.) 

Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave v posledných rokoch kládla mimoriadny dôraz na zvýšenie 
počtu učiteľov v kategórii odborných asistentov s úspešne ukončeným doktorandským štúdiom (predovšet-
kým úspešným ukončením doktorandského štúdia interných učiteľov, ako aj prijímaním učiteľov na fakulte 
výberovými konaniami, ktorí spĺňali požadovaný kvalifikačný predpoklad). Cieľom je pripraviť predovšetkým 
mladých pedagógov na ďalší kvalifikačný rast formou habilitačného konania a tak zvýšiť počet učiteľov 
v kategórii docentov. 

V priebehu roka 2007 došlo k zmene stavu učiteľov, a to: 

• úbytok v stave učiteľov v celkovom počte formou ukončenia pracovného pomeru, a to: 1. RNDr. V. Seke-
rová, PhD. (OA), 2. Ing. R. Russev (OA), 3. RNDr. Ľ. Turňa, CSc. (OA), 4. Ing. J. Kubiš, DrSc. (OA), 5. 
Ing. M. Gogová (A), 6. Mgr. Š. Sakáloš (A), 7. Ing. M. Johanesová (A), 8. prof. Ing. S. Russev, PhD. 
(prof); 

• prírastok v stave učiteľov na základe vypísaných výberových konaní v roku 2007, a to: 1. doc. Ing. P. 
Bednár, PhD. (doc.), 2. doc. Ing. G. Kristová, PhD. (doc.), 3. RNDr. Ľ. Turňa, CSc. (OA). 

Zároveň došlo k zmenám v jednotlivých kategóriách, a to preradením z kategórii docentov do kategórií pro-
fesorov: prof. RNDr. V. Pacáková, PhD., preradením z mimoriadnych profesorov do kategórie riadnych pro-
fesorov: prof. Ing. M. Terek, PhD., obsadením funkčného miesta docenta na základe výberového konania: 
doc. RNDr. G. Horáková, PhD. (habilitácia v decembri 2006) a ukončením doktorandského štúdia Ing. M. 
Carachová, PhD., Ing. A. Furková, PhD., Ing. M. Hurtoňová, PhD., Mgr. V. Mucha, PhD., Mgr. T. Šoltésová, 
PhD., Ing. J. Kultan, PhD. 

FHI EU v roku 2007 zamestnávala okrem vysokoškolských učiteľov i nepedagogických zamestnancov ich 
stav na začiatku roka 2007 bol 21 (z toho 2 zamestnanci vedy a výskumu a 1 rodičovská dovolenka). 
V priebehu roka ukončili pracovný pomer títo nepedagogickí zamestnanci: 1. M. Abassová,  2. L. Dvoranová, 
3. M. Jurčová, 4. Ing. J. Lajčáková, 5. Ing. D. Markuška (VaV), 6. Ing. V. Mlynčár (VaV). Prijatí boli: 1. Ľ. Bá-
torová,  2. Ing. Y. Bučanová. 3. I. Blažeková, 4. K. Hrinková, 5. D. Pavlíková (počas zastupovania dlhodobej 
PN J. Šturdíkovej).  K 31. 12. 2007 bol stav nepedagogických zamestnancov 19 (1 rodičovská dovolenka). 

VÝZNAMNÉ AKTIVITY FAKULTY V ROKU 2007 
PREHĽAD VEDECKÝCH PODUJATÍ USKUTOČNENÝCH NA FHI V ROKU 2007 TAB.2.3.56 

katedra 
druh podujatia 

KAI KM KOVE KŠ KÚ 
Σ FHI 

Medzinárodná vedecká konferencia – – – – – 1 
Mladá veda – – – – – 1 
Medzinárodné vedecké konferencie – – 1  2 3 
Domáce vedecké konferencie – – – – 1 1 
Vedecké semináre katedry (k VEGA, KEGA) – 3 3 1 6 13 
Workshopy – 4 – – – 4 

spolu – 7 4 1 9 23 

HLAVNÉ ZÁMERY ROZVOJA FAKULTY V ROKU 2008 
V roku 2008 vníma FHI EU svoje hlavné úlohy na dosiahnutie svojich strategických cieľov a priorít v oblasti 
výchovno-vedeckej činnosti a v oblasti vedeckovýskumnej činnosti nasledovne: 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ 
• Príprava študijných programov (i nových) všetkých troch stupňov štúdia, ktoré budú rešpektovať potreby 

a požiadavky ekonomických vied, ako aj hospodárskej praxe a budú pripravené v kompatibilite so zahra-
ničnými vysokými školami a univerzitami a budú pritom dostatočne diferencované vo svojom obsahu. 

• Podpora spoločných študijných programov s domácimi a zahraničnými vysokými školami a univerzitami 
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• Dôsledná aplikácia kreditového systému ECTS a s tým súvisiaca dôsledná analýza a prehodnotenie kre-
ditového systému štúdia na FHI v Bratislave 

• Dosiahnuť európsku kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a tým zvýšiť konkurencieschopnosť EU 
v Bratislave v systéme ekonomického vzdelávania v SR ako jedného zo základných stimulov zvyšovania 
kvality práce zamestnancov i študentov. 

• Príprava nového systému evidencie a hodnotenia kvality pedagogických aktivít učiteľov. 

• Monitorovanie úspešnosti absolventov na trhu práce, využívanie spätnej väzby absolventov na skvalitňo-
vanie pedagogického procesu, podporovanie vysokej flexibility budúcich absolventov. 

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
• Usmerňovať záujem výskumných a riešiteľských kolektívov na riešenie úloh externých grantových sys-

témov, a tým vytvoriť podmienky hmotnej zainteresovanosti a prílevu finančných prostriedkov na realizá-
ciu vedeckovýskumných aktivít 

• Vytvárať podmienky na prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti učiteľov a doktorandov orga-
nizovaním pravidelných medzinárodných vedeckých konferencií v gestorstve fakulty a vedeckých semi-
nárov v gestorstve katedier  

• Vyhľadávať vedecké talenty z radov študentov organizovaním súťaže ŠVOČ a ich zapájaním do riešenia 
parciálnych problémov výskumných projektov a pripravovať tak študentský potenciál pre 3. stupeň vyso-
koškolského štúdia v novoakreditovaných študijných programoch. 

• Posilniť medzinárodnú akceptovateľnosť doktorandského štúdia a zvýšiť kvalitu vedeckej výchovy ponu-
kou vybraných študijných jednotiek v cudzom jazyku. 

• Využiť doterajšie skúsenosti KOVE z prevádzkovania excelentného pracoviska na výučbu exaktných me-
tód a využitie softvérových produktov v doktorandskom štúdiu na EU v Bratislave. 

 

Pre rozvoj fakulty považujeme za rozhodujúce vytvoriť na jej pôde priaznivú pracovnú atmosféru s cieľom: 

• vytvárať a formovať priaznivú verejnú mienku o fakulte, 

• posilniť postavenie fakulty na trhu vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, kde najmä v segmente 
ekonomicky a manažérsky orientovaných fakúlt vzniká vysoko konkurenčné prostredie, 

• rozšíriť medzinárodnú spoluprácu fakulty, a to tak v oblasti pedagogickej, ako i v rámci jej vedeckovýs-
kumných aktivít. 

Za jednu z hlavných úloh fakulty pre rok 2008 považujeme zodpovednú prípravu procesu akreditácie Eko-
nomickej univerzity a jej fakúlt, pričom naším cieľom je obstáť v procese akreditácie ako univerzitná vysoká 
škola. V súvislosti s týmto cieľom bude fakulta riešiť celý komplex úloh, pričom príprava študijných progra-
mov na 1. 2. a 3. stupeň štúdia je v tomto kontexte úlohou najvyššej priority. 

Prichádzajúci rok 2008 je pre Fakultu hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave mimo-
riadny aj tým, že si pripomenieme 40. výročie jej založenia. 

V rámci týchto osláv organizuje fakulta v novembri 2008 medzinárodný vedecký seminár, na ktorom si jed-
nak pripomenieme výsledky fakulty za jej dlhoročné pôsobenie v oblasti prípravy vysokoškolských vzdela-
ných ekonómov a naznačíme tiež hlavné smery rozvoja fakulty pre ďalšie tisícročie. 
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2.4 FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU EU 

RIADENIE A ROZVOJ 
VEDENIE FAKULTY PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU EU 
Dekan DOC. ING. ĽUBOSLAV SZABO, CSC. 
Prodekani DOC. ING. PETER MARKOVIČ, PHD. prvý prodekan, prodekan pre vzdelávaciu činnosť 

 ING. KATARÍNA GRANČIČOVÁ, PHD. prodekanka pre rozvoj a sociálne otázky 

 DOC. ING. GIZELA LÉNÁRTOVÁ, PHD. prodekanka pre zahraničné vzťahy 

 ING. ANITA ROMANOVÁ, PHD. prodekanka pre informatizáciu a styk s verejnosťou 

 DOC. ING. ELENA ŠÚBERTOVÁ, PHD. prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium 

Tajomníčka ING. ŽOFIA DUNOVÁ 

KOLÉGIUM DEKANA 
doc. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc. dekan fakulty 

doc. Ing. Peter Markovič, PhD prvý prodekan 

Ing. Katarína Grančičová, PhD. prodekanka 

doc. Ing. Gizela Lénártová, PhD. prodekanka 

Ing. Anita Romanová, PhD. prodekanka 

doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD. prodekanka 

Ing. Žofia Dunová tajomníčka fakulty 

prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. vedúci Katedry manažmentu výroby a logistiky FPM EU 

doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD. vedúci Katedry informačného manažmentu FPM EU 

prof. Ing. Jozef Kráľovič, CSc.  vedúci Katedry podnikových financií FPM EU 

prof. Ing. Štefan Majtán, PhD.  vedúci Katedry podnikovohospodárskej FPM EU 

prof. Ing. Štefan Slávik, CSc. vedúci Katedry manažmentu FPM EU 

Ing. Peter Šinský predseda OZ PŠaV na FPM 

Agneša Belková predsedkyňa Študentského parlamentu FPM 

AKADEMICKÝ SENÁT FPM EU 
prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. – predseda 

ČLENOVIA 
prof. Ing. Štefan Majtán, PhD., doc. Ing. Eleonora Fendeková, CSc., doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD., doc. Ing. 
Helena Majdúchová, CSc., doc. Ing. Miroslav Majtán, CSc., doc. Ing. Oľga Miková, CSc., doc. PhDr. Miro-
slava Szarková, CSc., Ing. Eduard Hyránek, PhD., Ing. Benita Juriková, Ing. Daniela Rybárová, Petra Abr-
manová, Zuzana Bartošová, Agneša Belková, Lucia Litvová, Martina Szabová 

VEDECKÁ RADA FPM EU 
doc. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc. – predseda 
prof. Ing. Andrej Dupaľ,CSc., doc. Ing. Eleonora Fendeková, PhD., doc. Ing. Elena Fetisovová, CSc., doc. 
Ing. Ľubica Füzyová, CSc., Ing. Katarína Grančičová, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc., doc. 
Ing. Anna Kachaňáková, CSc., doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD., prof. Ing. Jozef Kráľovič, CSc., doc. Ing. Gize-
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la Lénártová, PhD., prof. Ing. Michal Leščišin, DrSc., doc. Ing. Miroslav Majtán, CSc., prof. Ing. Štefan Maj-
tán, PhD., doc. Ing. Peter Markovič, PhD., Ing. Anita Romanová, PhD., prof. Ing. Štefan Slávik, CSc., doc. 
Ing. Jana Sršňová, CSc., Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc., doc. Ing. 
Elena Šúbertová, PhD., prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD., prof. Ing. Karol Zalai, CSc. 

EXTERNÍ ČLENOVIA 
Dr. h. c.prof. Ing. Peter Bielik, PhD., prof. Ing. Félix Hutník, DrSc., prof. Ing. Prokop Jurášek, DrSc., Ing. Mi-
chal Ľach, Ing. Vladimír Kestler, doc. Ing. Anna Pilková, CSc., MBA, prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., prof. 
Ing. Jaroslav Veber, CSc. 

KATEDRY VEDÚCI 
Katedra podnikovohospodárska FPM EU prof. Ing. Štefan Majtán, PhD. 

Katedra manažmentu FPM EU prof. Ing. Štefan Slávik, CSc. 

Katedra podnikových financií FPM EU prof. Ing. Jozef Kráľovič, CSc. 

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

Katedra informačného manažmentu FPM EU doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD. 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 
Pedagogicko-vzdelávacia činnosť bola v roku 2007 ovplyvnená týmito významnými skutočnosťami: 

• ukončenie výučby v 3. ročníku inžinierskeho štúdia a externej formy bakalárskeho štúdia podľa starých 
študijných odborov; v septembri 2007 fakulta otvorila už len 3. ročník bakalárskeho štúdia (1. stupeň štú-
dia v dennej a externej forme štúdia); 

• príprava štátnych skúšok na bakalárskom stupni formulovaním štátnicových otázok a zadávaním záve-
rečných bakalárskych prác; 

• príprava na komplexnú akreditáciu univerzity, v ktorej fakulta predkladá študijné programy všetkých troch 
stupňov štúdia. 

Uvedené skutočnosti, ako aj celý rad operatívnych úloh spôsobili, že pedagogicko-vzdelávacia činnosť na 
úrovni fakulty a katedier tvorila dominantnú časť našich aktivít. 

Pedagogický proces v akademickom roku 2006/2007 prebiehal na všetkých formách a druhoch štúdia 
v zmysle akreditácie a v súlade s vnútornými predpismi univerzity a fakulty. 

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY A PROGRAMY NA 1. A 2. STUPNI  ŠTÚDIA, PLATNÉ V ROKU 2007 
1. stupeň štúdia ekonomika a manažment podniku (denná a externá forma) 

 finančný manažment (denná a externá forma) 

2. stupeň štúdia ekonomika podniku (denná a externá forma) 

 všeobecný manažment (denná a externá forma) 

 personálny manažment podniku (denná forma) 

 manažment výroby a logistika (denná forma) 

 manažment a ekonomické znalectvo (denná forma) 

 podnikové financie (denná a externá forma) 

 finančný manažment a účtovníctvo podniku (denná a externá forma) 

3. stupeň štúdia ekonomika a manažment podniku (denná a externá forma) 

 finančný manažment podniku (denná a externá forma) 

4. a 5. ročník (dobiehajúce študijné odbory) všeobecný manažment podniku (denná a externá forma) 

 personálny manažment (denná forma) 
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 ekonomika podnikateľského subjektu (denná forma) 

 manažment výroby a logistika (denná forma) 

 podnikové financie (denná forma) 

 finančný manažment a účtovníctvo podniku (denná forma) 

STAV ŠTUDENTOV K 31. 10. 2007 
STAV ŠTUDENTOV K 31. 10. 2007 PODĽA ROČNÍKOV TAB. 2.4.57 

ročník 
druh a forma štúdia 

1. 2. 3. 4. 5. 
spolu 

Bc. DFŠ 515 448 385 –  1 348 
Bc. EFŠ 84 54 88 –  226 
Ing. DFŠ – – – 292 258 550 
Ing. EFŠ 41 35 – 66 65 207 
spolu 640 537 473 358 323 2 331 

VÝVOJ POČTU ŠTUDENTOV 1. A 2. STUPŇA ŠTÚDIA ZA ROKY 2003 – 2007 
VÝVOJ POČTU ŠTUDENTOV 1. A 2. STUPŇA ŠTÚDIA ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.4.58 

rok 
stupeň a forma štúdia 

2003 2004 2005 2006 2007 
denná forma 1 064 993 1 090 1 327 1 348 
externá forma 637 549 395 382 226 1. stupeň 
spolu 1 701 1 542 1 485 1 709 1 574 
denná forma 670 692 611 562 550 
externá forma 287 332 299 245 207 2. stupeň 
spolu 957 1 024 910 807 757 
denná forma 1 734 1 685 1 701 1 889 1 898 
externá forma 924 881 694 627 433 
spolu 2 658 2 566 2 395 2 516 2 331 

1. a 2. stupeň spolu 

podiel EFŠ 34,76 % 34,33 % 28,98 % 24,92 % 18,58 % 

VÝVOJ POČTU ABSOLVENTOV BŠ A IŠ ZA ROKY 2003 – 2007 
VÝVOJ POČTU ABSOLVENTOV BŠ A IŠ ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.4.59 

rok 
absolventi 

2003 2004 2005 2006 2007 
Ing. 485 368 470 423 401 
Bc. 89 82 47 44 44 

spolu 574 450 526 467 445 

VÝVOJ POČTU ŠTUDENTOV PRIHLÁSENÝCH, PRIJATÝCH A ZAPÍSANÝCH DO 1.ROČNÍKA 
VÝVOJ POČTU ŠTUDENTOV PRIHLÁSENÝCH, PRIJATÝCH A ZAPÍSANÝCH DO 1. ROČNÍKA TAB. 2.4.60 

rok 
študenti 

2003 2004 2005 2006 2007 
prihlásení 1 487 2 187 2 433 2 792 2 717 
prijatí 723 938 1 067 1 463 1 238 
zapísaní 611 529 542 730 523 
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VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 
PREHĽAD PROJEKTOV RIEŠENÝCH V ROKU 2003 – 2007 
Dominantnou oblasťou VVČ fakulty je dlhodobo riešenie projektov Vedeckej grantovej agentúry VEGA. Viac 
informácií o štruktúre projektov FPM uvádza nasledujúca tabuľka. 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV RIEŠENÝCH V ROKOCH 2003 – 2007 TAB. 2.4.61 

rok 
typ projektov 

2003 2004 2005 2006 2007 
projekty EÚ      
projekty ŠPVaV      
projekty AV      
projekty VEGA 13 13 16 17 17 
projekty KEGA 3 2 2 1 2 
projekty hospodárskej praxe (spoločenské objednávky)      
projekty MVTS  3 3 1 1 
inštitucionálne projekty 12 6 4   
projekty mladých do 35 rokov  3 7 6 4 
iné projekty*    1 4 

spolu 28 27 32 26 28 

 

Prehľad o vývoji získaných finančných prostriedkov z riešenia výskumných projektov fakulty poskytuje na-
sledujúca tabuľka. Tu možno konštatovať, že pridelené bežné aj kapitálové výdavky z riešenia projektov na 
FPM v roku 2007 oproti roku 2006 boli viac ako dvojnásobné. 

 

ZÍSKANÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z RIEŠENIA VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV (V TIS. SK) TAB. 2.4.62 

rok 
typ projektov 

2003 2004 2005 2006 2007 
projekty EÚ      
projekty ŠPVaV      
projekty AV      
projekty VEGA 456 893 1251 1347 2172 
projekty KEGA 42 36 55 18 390 
projekty hospodárskej praxe (spoločenské objednávky)      
projekty MVTS (SR – ČR)  87 87 36 36 
inštitucionálne projekty 210 291 165 177 108 
projekty mladých do 35 rokov  126 152 136 232 
iné projekty*     214 

spolu 708 1433 1710 1714 3152 
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ŠTRUKTÚRA PUBLIKOVANÝCH PRÁC A VÝSTUPOV ZA ROK 2007 
ŠTRUKTÚRA PUBLIKOVANÝCH PRÁC A VÝSTUPOV ZA ROK 2007 PODĽA TABUĽKY PRE HABILITAČNÉ, RESP. 
INAUGURAČNÉ KONANIE, KTORÉ SÚ PLATNÉ V SÚČASNOSTI TAB. 2.4.63 

súhrn publikačnej činnosti Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave za rok 2007 počet publikácií v danej kategórií 

Kategórie publikačnej činnosti FPM spolu 

Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 7 
 vedecké monografie (AAA, AAB) 7 
 štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie (ABA, ABB) 0 
Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie 32 
 vysokoškolské učebnice (ACA, ACB) 11 
 odborné knižné práce (BAA, BAB) 1 
 učebnice pre základné a stredné školy (BCB) 0 
 skriptá a učebné texty (BCI) 13 
 prehľadové knižné práce (EAI) 0 
 umelecké monografie, preklady a autorské katalógy (CAA, CAB) 0 
 odborné preklady knižných publikácií (EAJ) 0 
 redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 
 resp. zborníky (FAI) 7 

Skupina B – Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, 
patenty a objavy 0 

 vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC, ADD) 0 
 stručné oznámenia a abstrakty vedeckých prác v karentovaných časopisoch (AEG, AEH) 0 
 odborné články v karentovaných časopisoch  (BDC, BDD) 0 
 umelecké práce a preklady, reprodukované výtvarné diela v karentovaných časopisoch 
 (CDC, CDD) 0 

 autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ) 0 
Skupina C – Ostatné recenzované publikácie 376 
 kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD) 0 
 kapitoly vo vysokoškolských učebniciach (ACC, ACD) 0 
 vedecké práce v nekarentovaných časopisoch (ADE, ADF) 39 
 vedecké práce v recenzovaných zborníkoch a monografiách (AEC, AED) 8 
 publikované príspevky na vedeckých konferenciách (AFA, AFB, AFC, AFD) 256 
 abstrakty príspevkov z vedeckých konferencií (AFE, AFF, AFG, AFH) 5 
 kapitoly v odborných knihách (BBA, BBB) 0 
 kapitoly v učebniciach a učebných textoch (BCK) 0 
 heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich 
 a zahraničných vydavateľstvách (BDA, BDB) 0 

 odborné práce v nekarentovaných časopisoch (BDE, BDF) 66 
 odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (BEC, BED) 2 
 abstrakty odborných prác z domácich a zahraničných podujatí  (BFA, BFB) 0 
 legislatívne dokumenty (BGH) 0 
 umelecké práce, preklady a reprodukované výtvarné diela v nekarentovaných časopisoch 
 (CDE, CDF) 0 

Sumár za FPM EU (A1+A2+B+C) 415 
Ostatné kategórie 27 
 vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (AEE) 0 
 postery v zborníkoch zo zahraničných konferencií (AFK) 0 
 postery v zborníkoch z domácich konferencií (AFL) 0 
 správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (AGI) 2 
 odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch (BEE) 2 
 odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch (BEF) 6 
 kvalifikačné práce dizertačné, habilitačné (DAI) 14 
 recenzie v časopisoch a zborníkoch (EDI) 3 
 práce zverejnené na internete (GHG) 0 
 rôzne publikácie a dokumenty (GII) 0 
celkový sumár za FPM EU (A1+A2+B+C+ostatné kategórie) 442 
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Aj keď počet publikovaných výstupov FPM EU v roku 2007 vzrástol, problémom zostáva najmä počet publi-
kácií v karentovaných časopisoch. 

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY A ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 3. STUPŇA ŠTÚDIA 
PLATNÉ V ROKU 2007 

AKREDITOVANÉ VEDNÉ ODBORY A ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 3. STUPŇA ŠTÚDIA NA FPM EU V BRATISLAVE 

VEDNÉ ODBORY(DOBIEHAJÚCE) 
62-70-9 riadenie a ekonomika podnikov 

62-90-9 podnikový manažment 

ŠTUDIJNÉ ODBORY A ŠTUDIJNÉ PROGRAMY (AKREDITOVANÉ) 
študijný odbor: 3.3.13 finančný manažment 

študijný program: finančný manažment podniku 

študijný odbor: 3.3.16 ekonomika a manažment podniku 
študijný program: ekonomika a manažment podniku 

VÝVOJ POČTU ŠTUDENTOV DOKTORANDOV ZA ROKY 2003 – 2007 
VÝVOJ POČTU DOKTORANDOV ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.4.64 

doktorandi zo SR zahraniční doktorandi 
rok 

denní externí 
spolu zo SR 

denní externí 
spolu zahraniční spolu FPM 

2003 13 117 130    130 
2004 14 100 114  5 5 119 
2005 19 102 121 1 18 19 140 
2006 38 100 138 2 25 27 165 
2007 41 90 131 2 27 29 160 

 

Pozitívne možno hodnotiť aj vývoj počtu doktorandov. V sledovanom období sa celkový počet doktorandov 
zvýšil o 23 % a zároveň sa zmenila aj ich štruktúra v prospech denných doktorandov (v porovnaní s rokom 
2003 vzrástol ich podiel na celkovom počte z 10 % na 26,87 %). 
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ČLENSTVO UČITEĽOV FAKULTY V ROKU 2007 VO VEDECKÝCH RADÁCH A TÍMOCH INÝCH UNIVERZÍT 
A ORGÁNOV V SR A V ZAHRANIČÍ 
Mnohí učitelia FPM EU aktívne pôsobia vo Vedeckých radách a tímoch iných univerzít a orgánov a inštitúcií 
v SR a v zahraničí. Prehľad o najvýznamnejších aktivitách v tejto oblasti v roku 2007 uvádza nasledujúca 
tabuľka. 

 TAB. 2.4.65 

členstvo učiteľov počet 
Vedecké rady – zahraničné univerzity 5 
Vedecké rady – domáce univerzity 7 
Redakčné rady – zahraničné časopisy 3 
Redakčné rady – domáce časopisy 21 
Komisie – v zahraničných inštitúciách 6 
Komisie – v domácich inštitúciách 13 

iné orgány a inštitúcie: 
Výbor BIAC (podvýbor OECD) 1 
Vedecké kolégium SAV pre ekonomické vedy 1 
M.E.S.A. 10 – Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy 1 
Vedecký poradný zbor Ekonomickej univerzity Budapešť, Maďarsko 1 
Paneurópske hnutie na Slovensku – predseda 1 
Európsky hospodársky a sociálny výbor v Bruseli – člen predstavenstva 1 
Akademická rada, VŠKE, Brno 1 
Konzorcium pre medzinárodné dvojité diplomy (CIDD) 2 
Slovenská národná akreditačná služba 1 
Slovenská poľnohospodárska akadémia 1 
Slovenská asociácia podnikových finančníkov 4 
Slovenskej asociácie ekonomických znalcov (SAEZ) 2 
Slovenským ústavom technickej normalizácie 1 
Slovenský komitét pre vedecké riadenie, ZSVTS Bratislava – predseda 1 
Zväz slovenských vedecko-technických spoločností Bratislava – podpredseda 1 
Slovenská komora audítorov a účtovníkov 1 
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied – člen odboru Ekonomika a manažment 4 
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied – riadny člen 2 
Výskumný ústav stavebnej informatiky, Košice 1 
Výkonná rada Spoločnosti pre systémovú integráciu – pobočka Informačné systémy 1 
Riadiaci výbor programu COST – HOPS (projekt A-29) 1 
Dozorná rada RC SFPA – Spoločnosť pre zahraničnú politiku 1 

 

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A SPOLUPRÁCA 
POČET PRIJATÝCH HOSTÍ ZO ZAHRANIČIA ZA ROKY 2003 – 2007 
Hostia zo zahraničia prichádzajú na FPM predovšetkým za účelom prerokovať spoluprácu v oblasti výchov-
no-vzdelávacej činnosti (výmena skúseností v oblasti tvorby študijných programov, hodnotenia výsledkov 
výchovno-vzdelávacej činnosti, organizácia PhD. štúdia a pod.) a v oblasti vedeckovýskumnej pri tvorbe vý-
skumných tímov. V roku 2005 fakulta organizovala v Bratislave Annual General Meeting CIDD-u (Konzorcia 
pre medzinárodné dvojité diplomy). Prijatie zahraničných hostí sa realizuje aj na úrovni samotných katedier. 
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POČET PRIJATÝCH HOSTÍ ZO ZAHRANIČIA ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.4.66 

 2003 2004 2005 2006 2007 
počet prijatých učiteľov 10 26 40 23 19 

POČET UČITEĽOV FAKULTY NA ZAHRANIČNÝCH POBYTOCH ZA ROKY 2003 – 2007 
V nasledujúcej tabuľke je uvedený počet učiteľov na zahraničných pobytoch – prednáškových pobytoch 
v rámci Socrates/Erasmus. V tejto oblasti v posledných troch rokoch zaznamenala fakulta mierne zvýšenie 
v porovnaní s rokom 2003. V roku 2007 došlo k pozitívnemu trendu v počte zahraničných pobytov organizo-
vaných a financovaných z iných zdrojov (17). 

POČET UČITEĽOV FAKULTY NA ZAHRANIČNÝCH POBYTOCH ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.4.67 

počet učiteľov na zahraničných pobytoch 2003 2004 2005 2006 2007 
Socrates 0 0 2 2 3 
iné 10 15 21 15 17 

VYSIELANÍ ŠTUDENTI DO ZAHRANIČIA NA RÔZNE PROGRAMY ZA ROKY 2003 – 2007 
Počty vyslaných študentov do zahraničia v rámci Socrates/Erasmus sa od roku 2003 výrazne zvýšili, pretože 
študenti v posledných troch rokoch prejavujú zvýšený záujem o zahraničné pobyty. V programe CEEPUS je 
počet vyslaných študentov ustálený, počty sú veľmi nízke vzhľadom na kvóty v rámci jednotlivých CEEPUS 
sietí. 

VYSIELANÍ ŠTUDENTI DO ZAHRANIČIA ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.4.68 

program 2003 2004 2005 2006 2007 
Socrates/Erasmus 8 15 24 29 33 
CEEPUS 1 1 2 2 1 
iné 6 18 18 16 13 

spolu 15 34 44 47 42 

PRIJATÍ ŠTUDENTI ZO ZAHRANIČIA NA RÔZNE PROGRAMY ZA ROKY 2003 – 2007 
V nasledujúcej tabuľke nie sú uvedené počty prijatých študentov v rámci projektov Socrates/Erasmus 
a CEEPUS, pretože ide o prijatie študentov na celouniverzitnej úrovni a nie na fakultách. V kategórii „Iné“ sú 
uvedené počty prijatých študentov v rámci medzinárodnej študentskej konferencie „Cross-Cultural Issues of 
Management“ organizovanej fakultou v rokoch 2005 a 2006. Išlo o zahraničných študentov z USA, SRN, 
Švédska, Lotyšska a Holandska. 

PRIJATÍ ŠTUDENTI ZO ZAHRANIČIA ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.4.69 

program 2003 2004 2005 2006 2007 
Socrates/Erasmus x x x x x 
CEEPUS x x x x x 
iné 0 0 21 15 0 

spolu x x 21 15 x 

OCENENIE ŠTUDENTOV V ROKU 2007 
MIMORIADNE ŠTIPENDIUM 

ZOZNAM ŠTUDENTOV, KTORÝM BOLO V ROKU 2007 PRIZNANÉ MIMORIADNE ŠTIPENDIUM V ZMYSLE 4 ODS. VYHLÁŠKY 
MŠ SR Č. 453 
Budinský Michal, Komariková Silvia, Králiková Stanislava, Kuchtová Simona, Medveďová Lenka, Mlčoch 
Marek, Myšlanová Jana, Plachá Tatiana, Pohánka Martin, Sovíková Daniela, Šutáková Petra – za mimo-
riadne kvalitné záverečné práce 
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Rybárová Eva, Šrenkel Ľudovít, Budinský Michal, Horeš Tomáš, Rusina Michal, Trunkvalter Ľubomír, Al-
földiová Emília – za úspešnú reprezentáciu fakulty na medzinárodnej súťaži ŠVOČ 

Rusina Michal, Jurenková Dana, Karel Sebastián – za úspešné výsledky v súťaži Nadácie SPP, a. s. 
Bajtošová Hana, Baričáková Anna, Bezáková Daša, Budinský Michal, Čierna Jana, Komariková Silvia, Mar-
ček Michal, Paločko Rudolf, Plachá Tatiana, Sekerová Veronika, Trunkvalter Ľuboš, Zemančíková Šárka – 
za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia 

Dzugas Štefan, Badáňová Lucia, Demočová Andrea, Hroncová Lucia, Rohaľová-Iľkivová Hana, Gešová Pet-
ra, Lukáč Martin, Fábik Peter, Hrušč Tomáš, Drozdík Marek, Orszagh Igor, Blcháč Ján, Demečková Zuzana,  
Parizková Michaela, Baranová Miroslava, Hyža Ján – za úspešnú reprezentáciu v športových a v ume-
leckých súťažiach 

MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIÁ PRIZNANÉ PODĽA NOVELY ZÁKONA Č. 363/2007 Z. Z., KTOROU SA MENÍ A DOPĹŇA ZÁKON 
Č. 131/2002 Z. Z. O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: 
Barátová Veronika, Búšová Alexandra, Dianová Lenka, Dugovič Matej, Harušiak Lukáš, Horeš Tomáš, 
Kubalová Andrea, Ljudvigová Ivana, Luxová Mária, Michalcová Zuzana, Olejníková Slavomíra, Pirniková 
Ivana, Šišovská Lucia, Šrenkel Ľudovít, Tarageľová Svetlana, Vaštíková Jana – ku dňu študentov, za 
vynikajúce študijné výsledky počas celého štúdia 

Gešová Petra, Harisová Lucia, Jurčík Pavol, Jurenková Romana, Košík Jozef, Zvarík Martin, Židó Marián, 
Kosáková Magdaléna, Dolinský Martin – za úspešnú reprezentáciu v športových, umeleckých a vedo-
mostných súťažiach 

ĎALŠIE OCENENIA ŠTUDENTOV 
Cena dekana a Nadácie manažér – 12 študentov dennej formy štúdia 
Cena rektora EU v BA    – 1 študentka dennej formy štúdia 

Cena Nadácie Penta     – 1 študentka dennej formy štúdia 

SPOLUPRÁCA S HOSPODÁRSKOU PRAXOU 
ZMLUVY S HOSPODÁRSKOU PRAXOU (VÝZNAMNÁ REALIZÁCIA V ROKU 2007) 
Fakulta má v súčasnosti uzatvorených celkovo 10 zmlúv. V roku 2007 boli rektorom EU Dr. h. c. prof. Ing. 
Rudolfom Sivákom, PhD., podpísané 2 nové zmluvy, ktorých odborným garantom je FPM EU. 

Nakoľko uplynula doba, na ktorú bola podpísaná zmluva so Slovnaftom, a. s., bola 1. októbra na tlačovej 
konferencii slávnostne podpísaná nová zmluva rektorom EU Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfom Sivákom, PhD., 
generálnym riaditeľom Slovnaft, a. s., JUDr. Oszkárom Világim a riaditeľkou ľudských zdrojov Slovnaft, a. s., 
Ing. Tatianou Orglerovou, MBA. Za komunikáciu medzi zmluvnými stranami je za FPM EU zodpovedná Ing. 
Anita Romanová, PhD., prodekanka pre informatizáciu a styk s verejnosťou. 

Zároveň (12. 12. 2007) bola podpísaná zmluva s Národnou asociáciou realitných kancelárií. Odborným ga-
rantom za FPM EU je Ing. Peter Kardoš, PhD. 

V priebehu roka 2007 v rámci napĺňania jednotlivých zmlúv boli zrealizované spoločnosťou Slovnaft, a. s., 
2 prednášky pre študentov FPM. 

FPM v spolupráci s odborným časopisom e-Focus začala s pilotným projektom odborných seminárov vo vy-
sokoškolskom prostredí pod názvom: „Manažérsko-informatické profesie zajtrajška. Ako a kde ich nájsť na 
Slovensku.“ Cieľom seminára bolo priblížiť študentom ekonomického smeru pohľad lídrov informačno-
komunikačných technológií v SR na najbližšie IT trendy a profilovanie trhu práce, možnosti zamestnania 
a kariérneho rastu v manažérsko-informatických profesiách na Slovensku. Na tomto prvom seminári sa zú-
častnilo takmer 100 študentov. Na seminári so svojimi príspevkami vystúpili p. Valent Gura, riaditeľ divízie 
služieb v Hewlett-Packard Slovakia, p. Eduard Čajagi z HP Slovensko, p. Peter Klein, senior marketing ma-
nager spoločnosti Dell. 

Snahou FPM EU je aj naďalej rozvíjať uvedené aktivity. 
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ORGANIZAČNÝ A PERSONÁLNY ROZVOJ FAKULTY 
Na FPM EU pôsobilo v roku 2007 108 pedagogických zamestnancov, 1 vedeckovýskumný zamestnanec, 15 
nepedagogických zamestnancov. Podiel profesorov z celkového počtu učiteľov bol 9,26 %, podiel docentov 
bol 29,63 %. Pedagogický proces na fakulte zabezpečovalo 58 odborných asistentov (53,70 % z celkového 
počtu učiteľov), z toho 27 s PhD. a 8 asistentov (7,41 % z celkového počtu učiteľov). 

V roku 2007 sa na FPM konalo 5 výberových konaní na voľné miesta vysokoškolských učiteľov a jedno vý-
berové konanie na obsadenie funkcií vedúcich katedier. 

VÝVOJ POČTU UČITEĽOV A ICH KVALIFIKAČNÁ ŠTRUKTÚRA ZA ROKY 2003 – 2007 
VÝVOJ POČTU UČITEĽOV NA FAKULTE ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.4.70 

kategória učiteľov 
rok 

profesori mimoriadni profesori docenti odborní asistenti asistenti lektori spolu 
2003 13 1 28 62 8 – 112 
2004 11 – 32 59 9 – 111 
2005 11 – 31 61 11 – 114 
2006 10 – 32 59 9 – 110 
2007 10 – 32 58 8 – 108 

Poznámka: Evidenčný stav učiteľov k 31. 12. príslušného roka, vyjadrený vo fyzických osobách 

VÝVOJ POČTU UČITEĽOV A ICH KVALIFIKAČNÁ ŠTRUKTÚRA ZA ROKY 2003 – 2007 
VÝVOJ POČTU UČITEĽOV NA FAKULTE ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.4.71 

kategória učiteľov 
rok 

profesori mimoriadni profesori docenti odborní asistenti asistenti lektori spolu 
2003 10,092 1,000 26,493 60,533 8,000 – 106,118 
2004 7,692 – 30,093 56,467 8,533 – 102,785 
2005 7,159 – 30,093 59,159 10,533 – 106,944 
2006 7,626 – 30,093 57,159 8,533 – 103,411 
2007 8,399 – 31,280 55,132 8,533 – 103,344 

Poznámka: Evidenčný stav učiteľov k 31. 12. príslušného roka vyjadrený v priemernom prepočítanom počte VŠ učiteľov. 

VÝZNAMNÉ AKTIVITY FAKULTY V ROKU 2007 
• Medzinárodná vedecká konferencia FPM EU – „Ekonomika, financie a manažment podniku – rok 2007“ 

pod záštitou rektora EU Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., (september 2007, Svit). 

• Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov FPM EU – „Ekonomika, financie a manažment podniku 
I.“ – v rámci Týždňa vedy na FPM EU (november 2007, Bratislava). 

• Vedecká konferencia Katedry podnikovohospodárskej FPM EU s medzinárodnou účasťou – „Podnikanie 
a podnikateľské prostredie v SR“ (máj 2007, Modra – Harmónia). 

• Vedecká konferencia Katedry podnikových financií FPM EU – „Finančný manažment podniku 2007 vo 
vede a výučbe“ pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu doc. Ing. Ľuboslava Szaba, 
CSc., (november 2007, Smolenice). 

• Vedecký seminár Katedry manažmentu výroby a logistiky FPM EU – „Inovačné procesy vo výrobe ako 
súčasť znalostného manažmentu II.“ 

• Vydanie 4. ročníka fakultného vedeckého časopisu Ekonomika a manažment (3 čísla). 

• Výučba v cudzích jazykoch – 10 predmetov v anglickom jazyku a 1 predmet v nemeckom jazyku. 

• Pravidelné sledovanie kvality pedagogického procesu prostredníctvom dotazníkového prieskumu. 
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• Úspešný audit (máj 2007) certifikátu ISO 9001 : 2000 udeleného Katedre manažmentu výroby a logistiky 
spoločnosťou SGS, United Kingdom Ltd. Systems&Services Certifikation, zastúpenou na Slovensku spo-
ločnosťou SGS Slovakia, s. r. o., v máji 2006, ako prvej katedre na Slovensku. 

HLAVNÉ ZÁMERY ROZVOJA FAKULTY V ROKU 2008 
• Dôsledne pripraviť podklady na akreditáciu fakulty. 

• Vytvárať predpoklady na kvalifikačný rast učiteľov fakulty. 

• Rozvíjať a skvalitňovať výchovno-vzdelávaciu činnosť fakulty na všetkých stupňoch a formách štúdia – 
zabezpečovať inováciu obsahu predmetov v súlade s najnovšími poznatkami, skvalitňovať prípravu štu-
dijných textov a materiálov, zavádzať moderné a efektívne formy výučby. 

• Zvýšiť publikačnú aktivitu učiteľov a doktorandov fakulty, s dôrazom na zahraničné a domáce vedecké 
karentované časopisy. 

• Zvýšiť počet vedeckých podujatí organizovaných na úrovni fakulty a katedier. 

• Zlepšiť štruktúru vedeckovýskumných projektov na fakulte predovšetkým v prospech projektov medziná-
rodného charakteru. 

• Rozširovať možnosti ďalšej spolupráce s hospodárskou praxou. 

• Zabezpečiť dostatočnú informovanosť verejnosti o fakulte – obsahové rozšírenie a kontinuálna aktuali-
zácia fakultnej a katedrových webových stránok, inovácia propagačných materiálov o fakulte. 

• Zaviesť nový Akademický informačný systému na FPM v súlade s implementáciou na EU. 

• Skvalitňovať a rozširovať výučbu odborných predmetov v cudzích jazykoch. 

• Rozšíriť sieť zahraničných partnerov s cieľom podporiť zahraničné mobility študentov a predovšetkým 
učiteľov fakulty. 
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2.5 FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV EU 

ZLOŽENIE RIADIACICH ORGÁNOV A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA FAKULTY 
VEDENIE FAKULTY 
Dekanka PROF. ING. ĽUDMILA LIPKOVÁ, CSC. 
Prodekani MGR. BORIS MATTOŠ prodekan pre pedagogickú prácu 

 DOC. PHDR. FRANTIŠEK ŠKVRNDA, CSC. prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium 

 JUDR. PETER RUSIŇÁK, PHD. prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj 

KOLÉGIUM DEKANA 
prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. – dekanka 

Mgr. Boris Mattoš – prodekan pre pedagogickú prácu 

doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. – prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium 

JUDr. Peter Rusiňák, PhD. – prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj 

Ing. Miroslav Kolesár – tajomník 

PaedDr. Emília Vokálová, CSc. – predsedníčka AS FMV EU 

doc. JUDr. Stanislav Mráz, CSc. – vedúci Katedry medzinárodného práva FMV EU 

Mgr. Miloslav Kupkovič – predseda ZO OZ PŠ pri FMV EU 

Miroslav Talian – predseda Študentského parlamentu FMV EU 

AKADEMICKÝ SENÁT 
prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc./PaedDr. Emília Vokálová, CSc. 
prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc., Ing. Mgr. Milan Budjač, Ing. Martin Grešš, PhD., doc. PhDr. Ján Liďák, 
CSc., doc. JUDr. Stanislav Mráz, CSc., Ing. Dušan Mrva, Ivan Michal, Monika Satková, Miroslav Talian 

VEDECKÁ RADA 
prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. – predsedníčka 
prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc., Ing. Július Kostolný, JUDr. Ing. Juraj Králik, CSc., prof. PhDr. Peter Kula-
šik, CSc., prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc., doc. PhDr. Ján Liďák, CSc., doc. PhDr. Danuša Lišková, 
CSc., Ing. Ladislav Lysák, DrSc., Mgr. Boris Mattoš, doc. PhDr. Milan Márton, CSc., doc. Ing. Miroslav Me-
čár, CSc., doc. JUDr. Stanislav Mráz, CSc., PhDr. Oľga Plávková, CSc., JUDr. Peter Rusiňák, CSc., doc. 
PhDr. František Škvrnda, CSc., prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc., prof. Ing. Eduard Urban, CSc., PaeDr. Emília 
Vokálová, CSc., PhDr. Peter Weiss, CSc., prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. 

KATEDRY 
 TAB. 2.5.72 

 názov katedry vedúci katedry 

1. Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov 
a hospodárskej diplomacie FMV EU prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. 

2. Katedra medzinárodných politických vzťahov FMV EU doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. 
3. Katedra medzinárodného práva FMV EU doc. JUDr. Stanislav Mráz, 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 2007 
prebiehal vo všetkých piatich ročníkoch denného štúdia s celkovým počtom poslucháčov: 

• v letnom semestri akademického roka 2006/2007 592 poslucháčov 

• v zimnom semestri akademického roka 2007/2008 639 poslucháčov 

ŠTRUKTÚRA PODĽA JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKOV TAB. 2.5.73 

ročník študijný program/študijný odbor počet študentov z toho zahraniční študenti 
I. Medzinárodné ekonomické vzťahy (ŠP) 140 3 
II. Medzinárodné ekonomické vzťahy (ŠP) 165 5 
III. Medzinárodné ekonomické vzťahy (ŠP) 122 6 
IV. Medzinárodné vzťahy (ŠO) 101 2 
V. Medzinárodné vzťahy (ŠO) 111 5 

spolu  639 21 

Poznámka: Stav k 31. 12. 2007 

Výučba v I. – III. roku štúdia sa realizovala podľa koncepcie 3-ročného bakalárskeho štúdia (študijný prog-
ram: medzinárodné ekonomické vzťahy). Výučba vo IV. a V. ročníku sa uskutočňovala podľa koncepcie      
5-ročného inžinierskeho štúdia (študijný odbor: medzinárodné vzťahy). Pedagogický proces a skúšky pre-
biehali v súlade so Študijným a skúšobným poriadkom FMV EU pre študentov inžinierskeho štúdia a študij-
ným poriadkom pre študentov bakalárskeho štúdia. 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že priebeh pedagogického procesu a skúšobného obdobia nebol 
z hľadiska organizačného zabezpečenia narušený. Katedry FMV EU sa otázkami priebehu a úrovne peda-
gogického procesu zaoberajú na svojich zasadnutiach, podobne vedúci katedier hodnotia pedagogický pro-
ces na zasadnutiach kolégia dekanky. 

KATEDRY 
Členovia jednotlivých katedier sa v rámci pedagogického procesu podieľali nielen na zabezpečovaní priamej pe-
dagogickej činnosti, ale aj na vedení prác ŠVOČ a diplomových prác a tiež na výchove doktorandov FMV EU. 

KATEDRA MEDZINÁRODNÝCH EKONOMICKÝCH VZŤAHOV A HOSPODÁRSKEJ DIPLOMACIE FMV EU (KMEVA HD) 
Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV EU vznikla spojením ka-
tedry medzinárodných vzťahov a diplomacie a katedry svetovej ekonomiky s účinnosťou od 01. 09. 2007. 

Hodnotenie pedagogického procesu na pravidelných zasadnutiach katedry bolo v prevažnej miere pozitívne, 
pedagogický proces bol zabezpečovaný počas celého kalendárneho roka plynulo. 

KMEVaHD zabezpečovala výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa schválených študijných plánov a zabezpe-
čovala výučbu povinných, povinne voliteľných i voliteľných predmetov na FMV EU: dejiny diplomacie, dejiny 
svetového hospodárstva, diplomatický protokol, ekonomika regiónu: Blízky a stredný východ (VP), ekonomi-
ka regiónu: Latinská Amerika (VP), ekonomika rozvojových štátov, ekonomika Slovenskej republiky (VP), 
ekonomika štátov EÚ, Európska únia, Európska únia II., hospodárska diplomacia a diplomatický protokol, 
medzinárodné hospodárske vzťahy I. a II., medzinárodné organizácie a ich orgány, medzinárodný platobný 
styk, negociácie v diplomatickej praxi, Priame zahraničné investície (VP), ropa vo svetovom hospodárstve 
(VP), rozvojová pomoc (VP) a predmet svetová ekonomika aj na OF EU. 

V cudzích jazykoch katedra zabezpečuje výučbu predmetu svetová ekonomika v rámci frankofónneho štúdia 
a voliteľné predmety na FMV EU: medzinárodné organizácie vo svetovej politike a ekonomike, ekonomika 
regiónu: Východná Ázia. Priame zahraničné investície v anglickom jazyku. 



FAKULTY EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

 102 

77,1 %

22,9 %

KATEDRA MEDZINÁRODNÝCH POLITICKÝCH VZŤAHOV FMV EU (KMPV) 
Katedra medzinárodných politických vzťahov vznikla spojením katedry humanitných vied a katedry politoló-
gie s účinnosťou od 01. 09. 2007. 
Katedra medzinárodných politických vzťahov zabezpečovala výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa schvále-
ných študijných plánov na všetkých fakultách Ekonomickej univerzity. Katedra zabezpečovala výučbu povin-
ných, povinne voliteľných i voliteľných predmetov, konkrétne na FMV EU predmety: komparácia medziná-
rodných systémov ochrany ľudských práv (VP), komparácia politických systémov, kultúry v medzinárodných 
vzťahoch, medzinárodná migrácia v európskom kontexte (VP), medzinárodné vzťahy politické I. a II., organi-
zácia spojených národov (VP), rétorika a štylistika, sociológia medzinárodných vzťahov (VP), spravodajské 
služby a bezpečnosť sveta (VP) a zahraničná politika SR (VP). Na ďalších fakultách EU sa vyučovali voliteľ-
né predmety etické minimum ekonóma, filozofia, hospodárska sociológia, medzinárodné vzťahy, metódy ve-
deckej práce a sociologické štúdie, podnikateľská etika, rétorika, sociológia, sociologické metódy prieskumu 
trhu a úvod do logiky myslenia. Jednotlivé predmety mali modifikovanú podobu na základe zamerania študij-
ných programov jednotlivých fakúlt EU. 

Priebeh vyučovania bol pravidelne hodnotený na zasadnutiach katedry. Pedagogický proces prebiehal po-
čas celého kalendárneho roka plynulo a bez vážnejších narušení. V súvislosti s kvalifikačným rastom sa 
07. 12. 2007 uskutočnila habilitačná prednáška PhDr. Oľgy Plávkovej, CSc. 

KATEDRA MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA FMV EU (KMP) 
Pedagógovia Katedry medzinárodného práva FMV EU v roku 2007 zabezpečovali výučbu týchto predmetov na 
FMV EU: medzinárodné právo obchodné, medzinárodné právo verejné, právo Európskej únie, právo v medziná-
rodných ekonomických vzťahoch a predmety základy práva EÚ a európske právo na FPM a NHF EU. 

Dňa 27. 08. 2007 obhájili dizertačné práce títo členovia KMP FMV EU: JUDr. Lucia Hurná, PhD., JUDr. Hali-
na Martyniv, PhD. a JUDr. Roman Jurík, PhD. 

ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 
Na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave sa v roku 2007 konali štátne skúš-
ky a obhajoby diplomových prác v študijnom odbore medzinárodné vzťahy. Štúdium ukončilo obhajobou dip-
lomovej práce a štátnymi skúškami 80 absolventov denného inžinierskeho štúdia. 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY 
V dňoch 18. – 21. júna 2007 sa na Fakulte medzinárodných vzťahov EU uskutočnili prijímacie skúšky na 
I. stupeň denného bakalárskeho štúdia v študijnom programe 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, základy ekonómie a ekonomiky, 1. cudzí jazyk, 
2. cudzí jazyk. 

Testy prijímacích pohovorov sa vyhodnocovali pomocou skenovacieho zariadenia, čo zabezpečilo objektivi-
záciu a vylúčilo chybné vyhodnocovanie testov. 

 GRAF 2.5.2 
Počet prihlásených 445 
 

Zúčastnilo sa 343 (77,1 %) 

Nezúčastnilo sa 102 (22,9 %) 
 
 

CELKOVÉ VÝSLEDKY ZA JEDNOTLIVÉ PREDMETY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY TAB. 2.5.74 

predmet vyhovelo % celková úspešnosť za EU 
Matematika 249 72,59 % 49,81 % 
Základy ekonómie a ekonomiky 267 77,84 % 62,45 % 
1. cudzí jazyk 332 96,79 % 60,91 % 
2. cudzí jazyk 297 86,59 % len na FMV 
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Na prijatie na FMV EU na denné štúdium bolo potrebné dosiahnuť minimálne 275 bodov z celkových 400, 
pričom z každého predmetu bolo potrebné získať 51 a viac bodov. 

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 
PREHĽAD PROJEKTOV RIEŠENÝCH V ROKOCH 2003 – 2007 
ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV RIEŠENÝCH V ROKOCH 2003 – 2007 TAB. 2.5.75 

rok 
typ projektov 

2003 2004 2005 2006 2007 
projekty EÚ 0 0 0 0 0 
projekty ŠPVaV 0 0 0 0 0 
projekty AV 0 0 0 1 1 
projekty VEGA 1 1 4 5 5 
projekty KEGA 0 0 1 1 1 
projekty hospodárskej praxe (spoločenské objednávky) 0 0 0 0 0 
projekty MVTS 0 0 0 0 0 
inštitucionálne projekty* 5 3 2 1 3 
projekty mladých do 35 rokov 0 0 1 2 0 
iné projekty      

spolu 6 4 8 10 10 

*Participácia na projektoch iných univerzít 

 

ZÍSKANÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z RIEŠENIA PROJEKTOV V ROKOCH 2003 – 2007 
ZÍSKANÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z RIEŠENIA VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV (V TIS. SK) TAB. 2.5.76 

rok 
typ projektov 

2003 2004 2005 2006 2007 
projekty EÚ 0 0 0 0 0
projekty ŠPVaV 0 0 0 0 0
projekty AV 0 0 0 342 000 147 000
projekty VEGA 42 000 50 000 343 000 921 000 587 000
projekty KEGA 0 0 41 000 53 000 80 000
projekty hospodárskej praxe (spoločenské objednávky) 0 0 0 0 0
projekty MVTS 0 0 0 0 0
inštitucionálne projekty 22 000 9 000 27 000 0 22 000
projekty mladých do 35 rokov 0 0 95 000 64 000 57 000
iné projekty* 0 0 0 0 0

spolu 64 000 59 000 506 000 1 
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ŠTRUKTÚRA PUBLIKOVANÝCH PRÁC A VÝSTUPOV ZA ROK 2007 PODĽA TABUĽKY PRE HABILITAČNÉ, 
RESP. INAUGURAČNÉ KONANIE, KTORÉ SÚ PLATNÉ V SÚČASNOSTI 
PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI NA FMV EU V BRATISLAVE TAB.2.5.77 

oblasť publikačnej činnosti počet 
vysokoškolské učebnice (počet/AH) (ACA, ACB) 1 
skriptá a učebné texty (počet/AH) (BCI) 5 
vedecké monografie (počet/AH) (AAA, AAB) 0 
práce vo vedeckých časopisoch karentovaných doma a v zahraničí (ADC, ADD) 0 
práce vo vedeckých časopisoch nekarentovaných doma a v zahraničí (ADE, ADF) 35 
v odborných časopisoch, recenzovaných a nerecenzovaných vedeckých zborníkoch nekonferenčných 
(ABA, ABB, ABC, ABD, ACC, ACD, BDC, BDD, BDE, BDF, AEC, AED, AEE, AEF) 101 

príspevky publikované v zborníkoch na zahraničných konferenciách (AFA, AFC, BEC, BEE) 24 
príspevky publikované v zborníkoch na domácich konferenciách (AFB, AFD, BED, BEF) 175 
odborné práce, iné knižné publikácie a odborné vystúpenia 
(BAA, BAB, BBA, BBB, BCB, BCK, BDA, BDB,BFA,BFB, BGG, BGH, EAI, EAJ, EDI, GHG, GII) 12 

ostatné (AFH, DAI, FAI) 12 

spolu 365 

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY A ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 3. STUPŇA ŠTÚDIA 

1. MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY 

• denné 
• externé 

2. MEDZINÁRODNÉ EKONOMICKÉ VZŤAHY 

• denné 
• externé 

VÝVOJ POČTU ŠTUDENTOV DOKTORANDOV ZA ROKY 2003 – 2007 
VÝVOJ POČTU DOKTORANDOV ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.5.78 

doktorandi zo SR zahraniční doktorandi 
rok 

interní externí 
spolu zo SR 

interní externí 
spolu zahraniční spolu doktorandi

2003 11 52 63 2 0 2 65 
2004 11 59 70 3 0 3 73 
2005 17 65 82 4 0 4 86 
2006 25 76 101 4 0 4 105 
2007 17 42 59 4 4 8 67 

ČLENSTVO UČITEĽOV FAKULTY V ROKU 2007 VO VEDECKÝCH RADÁCH A TÍMOCH INÝCH UNIVERZÍT 
A ORGÁNOV V SR A ZAHRANIČÍ. (ZOZNAM AKTIVÍT NIE MIEN.) 
 TAB. 2.5.79 

členstvo vo vedeckých radách počet 
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická Praha 1 
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 1 
Obchodno-podnikateľská fakulta Karviná, Slezská univerzita Opava 2 
Fakulta sociálno ekonomických vzťahov Trenčianska univerzita v Trenčíne 1 
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 1 
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 1 
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 TAB. 2.5.80 

členovia komisií pre obhajoby doktorandských dizertačných prác na iných univerzitách počet 
Akadémia Policajného zboru, Bratislava 1 
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 1 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 1 

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A SPOLUPRÁCA  
POČET PRIJATÝCH HOSTÍ ZO ZAHRANIČIA TAB. 2.5.81 

2003 2004 2005 2006 2007 
5 1 0 3 3 

POČET UČITEĽOV FAKULTY NA ZAHRANIČNÝCH POBYTOCH TAB. 2.5.82 

2003 2004 2005 2006 2007 
0 3 1 9 7 

VYSIELANÍ ŠTUDENTI Z FAKULTY DO ZAHRANIČIA TAB. 2.5.83 

rok 
program 2003 2004 2005 2006 2007 
Socrates/Erasmus 20 25 30 30 30 
CEEPUS      
iné 31 31 41 52 46 

spolu 51 56 71 82 76 

PRIJATÍ ŠTUDENTI NA FAKULTE ZO ZAHRANIČIA TAB. 2.5.84 

rok 
program 2003 2004 2005 2006 2007 
Socrates/Erasmus – –  1 – 
CEEPUS      
iné      

spolu – – – 1 – 

OCENENIE ŠTUDENTOV 

V letnom semestri akademického roka 2006/2007 bolo na FMV EU v súlade s príslušnou vyhláškou Minis-
terstva školstva Slovenskej republiky vyplatené prospechové štipendium 53 študentom v celkovej sume 
390 000,- Sk. 
V letnom semestri akademického roka 2006/2007 bolo na FMV EU v súlade s príslušnou vyhláškou Minis-
terstva školstva Slovenskej republiky vyplatené mimoriadne štipendium 18 študentom v celkovej sume 
54 000,- Sk: 

1. Babušiaková, Zuzana 
2. Berešík, Viliam 
3. Fajtová, Stanislava 
4. Gálová, Anita 
5. Hanková, Lucia 
6. Chmelko, Dušan 

7. Ilieva, Kristína 
8. Jursa, Braňo 
9. Karelová, Eva 
10. Melíšek, Richard 
11. Porvazník, Ján 
12. Reťkovský, Peter 

13. Šimek, Jakub 
14. Turňová, Miroslava 
15. Typčuková, Jana 
16. Ungerová, Ivana 
17. Vargová, Anikó 
18. Zvada, Zdenko 

V zimnom semestri akademického roka 2007/2008 bolo na FMV EU v súlade s internou smernicou Ekonomic-
kej univerzity v Bratislave vyplatené prospechové štipendium 106 študentom v celkovej sume 504 000,- Sk. 
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V zimnom semestri akademického roka 2007/2008 bolo na FMV EU v súlade s internou smernicou Ekono-
mickej univerzity v Bratislave vyplatené mimoriadne štipendium 10 študentom v celkovej sume 50 000,- Sk. 

1. Gáborová, Zuzana 
2. Hanková, Božidara 
3. Holubková, Ivana 
4. Ivanová, Eva 
5. Jurčík, Michal 

6. Kačaljaková, Michaela 
7. Kobza, Matúš 
8. Kovalčíková, Jana 
9. Michniková, Iveta 
10. Mikulová, Stanislava 

SPOLUPRÁCA S HOSPODÁRSKOU PRAXOU 
Fakulta medzinárodných vzťahov EU aj v roku 2007 rozvíjala spoluprácu s hospodárskou praxou. Spoluprá-
ca sa uskutočňovala dvoma spôsobmi – jednak účasťou osobností hospodárskej praxe v pedagogickom 
procese, členstvom vo Vedeckej rade FMV EU a v redakčnej rade fakultného časopisu Medzinárodné vzťa-
hy. Druhú formu predstavovala spolupráca s inštitúciami a ich pracovníkmi pri absolvovaní praxe a krátkodo-
bých stáži poslucháčov Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity. 

V pedagogickom procese v roku 2007 pôsobili na našej fakulte pracovníci z ČSOB, Ministerstva školstva SR, 
Ministerstva zahraničných vecí. Pri organizovaní stáži a praxe v roku 2007 Fakulta medzinárodných vzťahov 
EU spolupracovala s nasledujúcimi inštitúciami: Ministerstvo zahraničných vecí SR, Úrad vlády SR, Kancelá-
ria prezidenta SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomuni-
kácií SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Štatistický úrad SR, Slovenské národné 
stredisko pre ľudské práva. 

ORGANIZAČNÝ A PERSONÁLNY ROZVOJ FAKULTY 
VÝVOJ POČTU UČITEĽOV A ICH KVALIFIKAČNÁ ŠTRUKTÚRA ZA ROKY 2003 – 2007 (FYZICKÝ STAV) 
VÝVOJ POČTU UČITEĽOV NA FAKULTE ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.5.85 

kategória učiteľov 
rok 

profesori mimoriadni profesori docenti odborní asistenti asistenti lektori spolu 
2003 4 0 4 13 4 0 25 
2004 4 0 3 16 4 0 27 
2005 4 0 4 19 0 0 27 
2006 5 1 4 20 0 0 30 
2007 4 1 4 23 0 0 32 

VÝVOJ POČTU UČITEĽOV A ICH KVALIFIKAČNÁ ŠTRUKTÚRA ZA ROKY 2003 – 2007 
(FYZICKÝ PREPOČÍTANÝ STAV) 
VÝVOJ POČTU UČITEĽOV NA FAKULTE ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.5.86 

kategória učiteľov 
rok 

profesori mimoriadni profesori docenti odborní asistenti asistenti lektori spolu 
2003 4 0 4 13 4 0 25 
2004 4 0 3 16 4 0 27 
2005 4 0 4 19 0 0 27 
2006 5 1 4 20 0 0 30 
2007 4 1 4 22 0 0 31 
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VÝZNAMNÉ AKTIVITY FAKULTY 
K najvýznamnejším aktivitám Fakulty medzinárodných vzťahov v roku 2007 okrem plnenia základného po-
slania fakulty, t. j. vzdelávania, treba uviesť aktivity z oblasti vedeckovýskumnej činnosti, zahraničných vzťa-
hov 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 pedagogické-
ho zamerania „Medzinárodné vzťahy“, každoročné usporadúvanie medzinárodných konferencií doktorandov 
a vydávanie dvoch vedeckých periodík „Almanach Fakulty medzinárodných vzťahov“ a „Medzinárodné vzťa-
hy“. Osobitne pozitívne hodnotíme vydávanie vedeckého časopisu „Medzinárodné vzťahy“, ktorý je doposiaľ 
jediným časopisom daného obsahového zamerania v Slovenskej republike. Uvedený vedecký časopis sa 
dostáva do povedomia nielen slovenskej odbornej verejnosti, ale i v Českej republike, Poľsku, na Ukrajine 
a pod. 

V oblasti zahraničných vzťahov sa fakulte podarilo od jej vzniku nadviazať niekoľko zmluvných vzťahov 
a zintenzívniť výmenu študentov a pedagógov v rámci študentských a učiteľských mobilít prostredníctvom 
komunitárnych programov. Fakulta zintenzívnila informačnú činnosť o možnostiach štúdia v zahraničí 
a iniciovala jej rozšírenie prostredníctvom kompetentných útvarov EU. Problém v ďalšom pokračovaní spo-
lupráce spočíva v neekvivalentnosti výmeny, vzhľadom k nezáujmu študentov zo zahraničných partnerských 
univerzít absolvovať časť štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 

V roku 2007 pokračovala úspešná spolupráca s Reprezentatívnou kanceláriou Taiwanskej republiky v Slo-
venskej republike, ktorá poskytla fakulte vzdelávací grant na realizáciu voliteľného predmetu „Súčasná vý-
chodná Ázia“. Projekt sa úspešne realizuje. 

Od mája 2007 fakulta realizuje vzdelávací projekt „Rozvojová pomoc“ za podpory Trustového fondu UNDP 
a Ministerstva zahraničných vecí SR. Jeho cieľom je aplikovať v praxi vysokoškolské osnovy so zameraním 
na otázky rozvojovej pomoci a spolupráce a globálne rozvojové otázky. 

Rozvíja sa spolupráca s hospodárskou praxou. Jej hlavným poslaním je zabezpečiť prax pre študentov 
a zabezpečiť výučbu vybraných predmetov kvalifikovanými odborníkmi pôsobiacimi v praxi. 

FMV sa zapojila do projektu ESF zameraného na riadenie kvality práce. V jeho rámci a s cieľom vyššej mie-
ry aktualizácie zintenzívnila svoju informačnú činnosť úpravou internetovej stránky fakulty, osobitne v časti 
štúdium a zahraničné vzťahy. 

Vo všetkých uvedených oblastiach bude fakulta i v budúcom období intenzívne pokračovať v začatých aktivi-
tách a bude rozvíjať ďalšie aktivity, ktoré budú viesť k zvýšeniu kvality jej vedeckovýskumnej a pedagogickej 
práce. 

HLAVNÉ ZÁMERY ROZVOJA FAKULTY NA ROK 2008 
1. Zdokonaľovať štruktúru učebných programov na všetkých troch stupňoch štúdia – bakalárskom, inžinier-

skom i doktorandskom. 

2. Venovať väčšiu pozornosť doktorandskému štúdiu – najmä organizácii interného doktorandského štúdia. 

3. Pripraviť učebné texty pre tie vyučované predmety, ktoré doposiaľ nie sú pokryté študijnou v súlade 
s Edičným plánom Fakulty medzinárodných vzťahov EU na rok 2008. 

4. Pokračovať vo zvyšovaní kvalifikačnej úrovne učiteľov fakulty, ukončenie doktorandského štúdia a habili-
tácie a inaugurácie niektorých učiteľov. 

5. Zvýšiť kvalitu pedagogického procesu aplikovaním moderných metód výučby. 

6. Zvyšovať kvalitu vedeckovýskumnej práce publikovaním výstupov z vedeckovýskumnej práce vo vedec-
kých časopisoch. Sústrediť pozornosť na časopisy s impakt aktorom. 

7. Pripraviť na schválenie nové výskumné projekty. 

8. Pripraviť návrh intenzívnejšieho rozvoja medzinárodnej vedeckej spolupráce. 

9. Aktívnejšie zapojiť učiteľov do medzinárodných učiteľských mobilít. 
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2.6 PODNIKOVOHOSPODÁRSKA FAKULTA EU V BRATISLAVE 
SO SÍDLOM V KOŠICIACH 

RIADENIE A ROZVOJ FAKULTY 
VEDENIE FAKULTY 
Dňom 01. 02. 2007 došlo k personálnym zmenám vo všetkých akademických orgánoch fakulty, ktoré od toh-
to dňa pracujú v tomto zložení: 

Dekan: PROF. RNDR. MICHAL TKÁČ, CSC. 
Prodekani DOC. ING. MÁRIA FARKAŠOVSKÁ, CSC. 1. prodekanka, prodekanka pre rozvoj PHF EU, 

  informatizáciu a styk s verejnosťou 

 DR. H. C. PROF. ING. TATIANA VARCHOLOVÁ, CSC. prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium 

 DOC. ING. BOHUSLAVA MIHALČOVÁ, PHD. prodekanka pre vzdelávanie 

 DOC. ING. MARTIN VOLOŠIN, PHD. prodekan pre zahraničné vzťahy 

Tajomníčka ING. BABULA MENDELOVÁ 

KOLÉGIUM DEKANA 
prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., Ing. Jana Czillingová, CSc., Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Varcholová, CSc., 
doc. Ing. Mária Farkašovská, CSc., doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD., doc. Ing. Martin Vološin, PhD., Ing. 
Babula Mendelová, doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc., (Ing. Jana Czillingová, CSc.), doc. Ing. Eva Kafková, 
PhD., (Ing. Rozália Pétrová, CSc.), Mgr. Silvia Kokošková, (PhDr. Eva Prividiová), doc. Ing. Matej Polák, 
PhD., Ing. Silvia Megyesiová, PhD., doc. PhDr. Mgr. Alena Bašistová, PhD., doc. Ing. Martin Mizla, PhD., 
Rastislav Trnka, Miloš Vaľovský 

AKADEMICKÝ SENÁT 
Ing. Jana Czillingová, CSc. predseda 
Ing. Michal Stričík, PhD. 1. podpredseda 
Ivan Demjanovič (študent) 2. podpredseda 
Tajomníčka AS Tatiana Frankovičová 
ČLENOVIA 
doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc., doc. Ing. Matej Polák, PhD., Ing. Eva Manová, PhD., Ing. Mária Andrejčí-
ková, PhD., Ing. Silvia Megyesiová, PhD., Monika Blichová, Martin Čižmárik, Lenka Majorošová 

VEDECKÁ RADA 
INTERNÍ ČLENOVIA 
prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., doc. Ing. Mária Farkašovská, CSc., Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Varcholová, 
CSc., doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD., doc. Ing. Martin Vološin, PhD., Ing. Jana Czillingová, CSc., doc. 
Ing. Viktória Bobáková, CSc., doc. Ing. Štefan Čarnický, PhD., doc. Ing. Vladimír Gazda, PhD., doc. Ing. Eva 
Kafková, PhD., doc. Ing. Vanda Lieskovská, PhD., doc. Ing. Martin Mizla, PhD., doc. Ing. Matej Polák, PhD., 
prof. Ing. Michal Pružinský, CSc., doc. Ing. Pavel Vavrinčík, CSc. 

EXTERNÍ ČLENOVIA 
prof. Ing. Igor Liberko, CSc., prof. Ing. Štefan Majtán, PhD., Ing. Ľubomír Maxim, PhD., doc. Ing. Jozef Mi-
hok, PhD., prof. Ing. Zlata Sojková, CSc., prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD., Ing. Peter Žiga 

Tajomníčka VR Erika Kiššová 
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KATEDRY 
Na PHF EU v roku 2007 pôsobilo 6 katedier. V rámci organizačných zmien na fakulte došlo k zmene 3 vedú-
cich katedier k 15. 11. 2007. 

Katedra ekonómie PHF EU doc. Ing. Eva Kafková, PhD. 

 Ing. Rozália Pétrová, CSc., od 15. 11. 2007 

Katedra marketingu a obchodu PHF EU doc. Ing. Matej Polák, PhD. 

Katedra manažmentu PHF EU doc. PhDr. Mgr. Alena Bašistová, PhD. 

Katedra účtovníctva a financií PHF EU doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc. 

 Ing. Jana Czillingová, CSc. od 15. 11. 2007 

Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU Ing. Silvia Megyesiová, PhD. 

Katedra cudzích jazykov PHF EU Mgr. Silvia Kokošková 

 PhDr. Eva Prividiová od 15. 11. 2007 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA PHF EU 
PHF EU sa člení na • katedry 

• fakultné pracoviská 

• účelové zariadenia 

• pedagogické pracoviská 

Výročná správa o činnosti PHF EU v Bratislave za kalendárny rok 2007 je vypracovaná v zmysle § 27 písm. 
g) zákona č. 131/2002 Z. z. o zmenách a doplnení niektorých zákonov. Správa obsahuje prehľad činností 
vykonávaných v roku 2007 súvisiacich s plnením poslania a politiky PHF EU, jej dlhodobého zámeru, vý-
sledkov vzdelávania, vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia, zahraničných vzťahov a spolu-
práce, spolupráce s hospodárskou praxou, organizačným a personálnym rozvojom fakulty a ostatných aktivít 
fakulty. V závere správa obsahuje hlavné zámery rozvoja fakulty v roku 2008. 

Pozornosť fakulty sa počas hodnoteného obdobia sústreďovala najmä na plnenie hlavných priorít z hľadiska 
zabezpečenia ďalšieho rozvoja fakulty. Ide o: 
• Prípravu komplexnej akreditácie PHF EU v zmysle hlavných úloh Ekonomickej univerzity v Bratislave za 

rok 2007 s cieľom splniť kritériá potrebné na zaradenie univerzity do kategórie univerzitných vysokých 
škôl. 

• Trvalé zabezpečenie vysokej profesionality a kvality všetkých pedagogických i nepedagogických proce-
sov, všetkých subjektov pôsobiacich na PHF EU. 

• Definovanie zámerov rozvoja PHF EU na funkčné obdobie 2007 – 2011 s výhľadom do roku 2015. 
• Zavedenie nového informačného systému na PHF EU. 
• Získanie adekvátnych priestorov a materiálovo-technického zabezpečenia pedagogického procesu 

PHF EU v Košiciach. 
• Rozvoj spolupráce s domácimi a zahraničnými univerzitami, s praxou, s orgánmi regionálnej štátnej 

správy a samosprávy. 
• Zapojenie fakulty do vedeckovýskumných a aplikačných projektov. 

Uvedené priority v roku 2007 sa premietli do hlavných úloh v rámci jednotlivých činností PHF EU. 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 
V akademickom roku 2006/2007 študovalo na PHF EU 1 576 študentov 1. a 2. stupňa a 49 študentov 3. 
stupňa v týchto študijných odboroch a programoch: 

1. stupeň študijný odbor 3.3.16 ekonomika a manažment podniku 
študijný program ekonomika a manažment podniku 
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študijný odbor 3.3.9 obchodné podnikanie 
študijný program obchodné podnikanie 

2. stupeň študijný odbor 3.3.16 ekonomika a manažment podniku 
   študijný program finančné riadenie podniku 

3. stupeň študijný odbor 3.3.16 ekonomika a manažment podniku 
študijný program ekonomika a manažment podniku 

Výučba v uplynulom roku prebiehala podobne ako v predchádzajúcom roku nielen v sídle fakulty v Koši-
ciach, ale aj na pedagogickom pracovisku v  Michalovciach. 

STAV ŠTUDENTOV K 31. 10. 2007 PODĽA ROČNÍKOV TAB. 2.6.87 

ročník 
druh a forma štúdia 

1. 2. 3. 4. 5. 
spolu 

Bc. DFŠ 259 277 231 0 0 767 
Bc. EFŠ 119 64 87 0 0 270 
Ing. DŠ 0 0 0 190 151 341 
Ing. EŠ 91 42 0 28 37 198 

spolu 469 383 318 218 188 1576 

Štúdium prebiehalo vo všetkých študijných odboroch kreditovým spôsobom. V súlade s koncepciou kredito-
vého systému štúdia sa stabilizovala ponuka povinne voliteľných predmetov. Na žiadosť študentov vedenie 
fakulty za pomoci rektora EU opätovne zaradilo do pedagogického procesu predmet telesnú výchovu. Fakul-
ta ponúkla výučbu 9 akreditovaných predmetov v cudzom jazyku. V roku 2007 bol v angličtine vyučovaný 
predmet Strategic management – predmet absolvovalo 40 študentov, čo predstavuje nárast záujmu o 74 %. 

Prehľad o stave študentov 1. a 2. stupňa v jednotlivých ročníkoch podľa druhu a foriem štúdia je uvedený 
v nasledujúcej tabuľke. 

VÝVOJ POČTU ŠTUDENTOV NA PHF ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.6.88 

rok 
stupeň a forma štúdia 

2003 2004 2005 2006 2007 
denná forma 515 502 573 712 767 
externá forma 200 232 293 269 270 1. stupeň 

(1. – 3. ročník) 
spolu 715 734 866 981 1037 
denná forma 446 394 356 309 341 
externá forma 151 121 84 107 198 2. stupeň 

(4. – 5. ročník) 
spolu 597 515 440 416 539 
denná forma 961 896 929 1021 1108 
externá forma 351 353 377 376 468 
spolu 1312 1249 1306 1397 1576 

1. a 2. stupeň spolu 

% podiel EŠ 26,75 28,26 28,86 26,91 29,69 

Počet študentov na 1. a 2. stupni štúdia na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Brati-
slave so sídlom v Košiciach za roky 2003 – 2007 dennej a externej formy štúdia vzrástol z 1 312 študentov 
na 1 576, čo je nárast o 20 %. Na externej forme štúdia za uvedené roky počet študentov vzrástol z 351 štu-
dentov na 468, čo je nárast o 33 %. Percentuálny podiel externého štúdia v roku 2007 oproti roku 2003 
vzrástol o 2,94 %. Tento nárast bol spôsobený otvorením 2. stupňa externého štúdia na pedagogickom pra-
covisku v Michalovciach. Išlo o reakciu na požiadavku zástupcov regiónu a zvýšený záujem končiacich štu-
dentov 1. stupňa v Michalovciach, aj keď dané rozhodnutie ovplyvnilo pomer v neprospech denných študen-
tov oproti externým študentom. 

Na treťom stupni štúdia prebiehal pedagogický proces v pôvodnom študijnom odbore 62-03-9 odvetvové 
a prierezové ekonomiky, špecializácia ekonomika obchodu a priemyslu a v študijnom odbore 3.3.16 ekonomika 
a manažment podniku. Ku koncu roka 2007 ukončilo štúdium úspešnou obhajobou doktorandských dizertač-
ných prác 6 doktorandov. Prehľad o vývoji počtu doktorandov za roky 2003 – 2007 obsahuje tabuľka 2.6.93. 
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Zároveň sa uskutočnilo prijímacie konanie na odbor 3.3.16 ekonomika a manažment podniku. Prijatých bolo 
8 denných a 3 externí doktorandi. Tým sa zmenil počet doktorandov študujúcich na fakulte na 49 doktorandov. 

V porovnaní s rokom 2006 možno konštatovať, že záujem o štúdium na fakulte mierne poklesol. Prijímacích 
skúšok sa zúčastnilo 83 % z prihlásených uchádzačov. 

VÝVOJ POČTU ABSOLVENTOV BŠ A IŠ ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.6.89 

rok 
absolventi 

2003 2004 2005 2006 2007 
Ing. 323 308 249 249 186 
Bc. 41 42 8 51 77 

spolu 364 350 257 300 263 

VÝVOJ POČTU PRIHLÁSENÝCH, PRIJATÝCH A ZAPÍSANÝCH DO 1. ROČNÍKA (1. STUPEŇ ŠTÚDIA) TAB. 2.6.90 

rok 
študenti 

2004 2005 2006 2007 
prihlásení 1293 1134 1002 1152 
prijatí 503 589 569 586 
zapísaní 322 393 380 376 

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť fakulta venuje systematicky pozornosť hodnoteniu kvality vzdelávania. 
V tomto smere sú pravidelne organizované pracovné stretnutia k pedagogickému procesu a jeho hodnote-
niu. Otázky vzdelávania sú zaradené do programu kolégia dekana a katedrových porád. Veľká pozornosť 
bola venovaná metodike prípravy jednotlivých študijných programov a jednotlivých predmetov (informačné 
listy, sylaby). Tieto sú komplexne vypracované pre všetky predmety, publikované v elektronickej podobe 
v informačnej sieti fakulty. 

Kvalita vysokoškolského vzdelávania a vedy uskutočňovaná na vysokých školách, závisí od kvalitne pripra-
veného a zabezpečovaného pedagogického procesu na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelá-
vania. Nezastupiteľné miesto v tomto procese patrí rade garantov. V uplynulom roku Rada garantov, tak ako 
aj v ostatných rokoch, posudzovala kvalitu učebných plánov, hodnotila kvalitu syláb jednotlivých predmetov 
a ich informačných listov. V súvislosti s prípravou materiálov do Vedeckej rady PHF EU posudzovala nad-
väznosť predmetov, opodstatnenosť ich zaradenia do jednotlivých ročníkov. Nezastupiteľnú úlohu zohrala 
Rada garantov pri príprave ŠZS ako na bakalárskom tak aj na inžinierskom štúdiu. Predkladala dekanovi 
návrhy na zloženie štátnicových komisií a na externých členov štátnicových komisií. 

V minulom akademickom roku intenzívne pracovala Rada garantov akreditovaného študijného odboru 3.3.16 
ekonomika a manažment podniku a navrhla niekoľko zmien aj v študijných programoch. Tieto sa týkajú hlav-
ne úpravy počtu kreditov za povinné predmety študijných programov, spresnenia povinne voliteľných a voli-
teľných predmetov. Rada garantov taktiež vypracovala nové otázky na štátne záverečné skúšky na II. stupni 
štúdia pre študijný odbor 3.3.16 ekonomika a manažment podniku. 

Keďže na fakulte pôsobia aj doktorandi podľa doterajších predpisov vo vednom odbore „odvetvové a priere-
zové ekonomiky“, ktorí majú možnosť obhájiť dizertačnú prácu do roku 2010, pôsobí na fakulte Rada garan-
tov doktorandského štúdia ako poradný orgán dekana fakulty – vedúceho školiaceho pracoviska. Rada ga-
rantov sa vyjadruje k žiadostiam doktorandov, k návrhom na oponentov a členov komisie pre obhajobu dizer-
tačnej práce a schvaľuje úpravu tém dizertačných prác. 

Na zvýšenie kvality činnosti a zlepšenie postavenia PHF EU bola v marci 2007 rozhodnutím dekana fakulty 
v súlade s čl. 15, ods. 4 Štatútu PHF EU zriadená Rada kvality (RK), ako stála komisia na účely prípravy 
a posúdenia podkladov pre zavedenie systému manažérstva kvality v súlade s normami ISO 9000 na fakul-
te. Členmi RK na jej počiatku boli: 
prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.     – predseda RK 
doc. Ing. Martin Mizla, PhD.     – manažér pre kvalitu 
doc. PhDr. Mgr. Alena Bašistová, PhD.  – oblasť styku s verejnosťou 
Ing. Cecília Olexová, PhD.      – oblasť vzdelávania 
JUDr. Ing. Aneta Bobenič-Hintošová, PhD. – oblasť zahraničných vzťahov 
Ing. Tomáš Výrost, PhD.      – oblasť vedeckovýskumnej činnosti 
V máji 2007 došlo k výmene Ing. Olexovej za Ing. Jozefínu Hvastovú, PhD. 



FAKULTY EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

 112 

Rada kvality na svojich zasadnutiach prijala Štatút RK PHF EU a venovala sa príprave podkladov potreb-
ných na zdokumentovanie systému riadenia PHF EU. Na tento účel členovia RK absolvovali inštruktáž v ob-
lasti tvorby dokumentácie riadiacich procesov. Následne členovia RK zaznamenávali jednotlivé procesy 
a pracovné postupy podľa pôsobnosti členov rady kvality. Pravidelne bol vyhodnocovaný postup zazname-
návania procesov a zjednotila sa metodika ich zaznamenávania (2 pracovné zasadnutia RK). Pri tejto čin-
nosti bol hlavný dôraz kladený na úplnosť a presnosť vytvorených pracovných postupov. Zhodnosť zazna-
menaných postupov bola potvrdzovaná príslušnými prodekanmi fakulty a zodpovednými pracovníkmi za vy-
konávanie procesov. 

Ku koncu roku 2007 boli v elektronickej podobe vytvorené prvé verzie materiálov potrebných na získanie certi-
fikátu kvality podľa ISO 9001 (Príručka kvality, pracovné postupy) bez pomoci špecializovaného softvéru. 

V roku 2007 vedenie fakulty venovalo zvýšenú pozornosť napĺňaniu kritérií komplexnej akreditácie PHF EU 
s cieľom získať zaradenie univerzity do kategórie univerzitných vysokých škôl. 

Kvalifikačná štruktúra pedagogických zamestnancov sa zlepšila v kategórii OA. V kategórii docent boli habili-
tovaní 2 zamestnanci. Vývoj kvalifikačnej štruktúry za roky 2003 – 2007 vyjadrujú tabuľky 2.6.97 a 2.6.98. 

Pretrvávajúcim problémom fakulty PHF EU v Košiciach sú prenajaté výučbové priestory, ktoré sú majetkom 
Židovskej náboženskej obce v Košiciach. V tejto súvislosti vedenie fakulty a následne aj vedenie univerzity 
iniciovalo niekoľko rokovaní, ktorých výsledkom je prenájom predmetných priestorov na 2 roky. Technický 
stav spomínaných priestorov je na veľmi zlej úrovni, čo je následkom nevyjasnených dlhoročných majetko-
vých vzťahov. Vedenie fakulty v spolupráci s rektorom EU požiadalo o poskytnutie finančných dotácií na 
zlepšenie infraštruktúry formou projektu v rámci štrukturálnych fondov pre tie objekty, ktoré sú vo vlastníctve 
EU. Dekan fakulty vykonal množstvo rokovaní hlavne na regionálnej úrovni (stretnutie s predsedom VÚC, 
primátorom mesta Košice) s cieľom získania vhodných priestorov pre fakultu. 

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 
V oblasti vedeckovýskumnej činnosti je dlhodobým cieľom PHF EU dosahovať kvalitatívnu úroveň výskumu 
zodpovedajúcu európskym centrám výskumu. V roku 2007 učitelia a denní doktorandi prispeli k naplneniu 
tohto cieľa najmä: 
• systematickým úsilím o zapojenie sa odborných tímov PHF EU do európskych projektov, predovšetkým 

6. a perspektívne 7. rámcového programu EU, 
• zvýšeným úsilím pri získavaní účelovej podpory vedy a výskumu prostredníctvom grantových agentúr 

VEGA a APVV, 
• vytvorením podmienok na podporu mladých vedeckých pracovníkov pri samostatnom pripravovaní inšti-

tucionálnych grantových projektov Ekonomickej univerzity (IG EU), 
• zvyšovaním podielu publikovaných výstupov z výsledkov projektov výskumu a vývoja na celkovej publi-

kačnej výkonnosti, 
• permanentným prezentovaním výsledkov výskumu na medzinárodných vedeckých konferenciách. 

V roku 2007 učitelia PHF EU riešili celkovo 13 projektov VEGA. Zároveň bolo vypracovaných a podaných 
s pozitívnym výsledkom ďalších 5 projektov VEGA so začiatkom riešenia v nasledujúcom roku. Odborný tím 
PHF EU koordinoval riešenie 2 integrovaných projektov aplikovaného výskumu v rámci Agentúry na podporu 
výskumu a vývoja. V roku 2007 v kategórii IG EU sa riešilo 6 projektov, z toho 4 projekty pre mladých ved-
cov. Výskumné tímy sa podieľali na riešení 2 medzinárodných vedeckých projektov v rámci ASO a 2 projek-
tov v rámci Akcie Rakúsko – Slovensko. Úspešne boli ukončené 3 projekty zamerané na podporu kvality 
vzdelávania financované Nadáciou Tatra banky. 

V roku 2007 sa odborný tím PHF EU zúčastnil riešenia výskumného projektu Innovation Relay Centre Slo-
vakia v rámci 6. rámcového programu EU pre výskum, vývoj a aplikačné technológie na základe zmluvy   
o dielo so spoločnosťou BIC Group, s. r. o., Bratislava. V súlade s uvedenou zmluvou na PHF EU sa usku-
točnili: 
• príprava a realizácia seminára so zameraním na virtual innovation networks, 
• realizácia školenia klastra o riadení. 
Tím odborníkov PHF EU v spolupráci s firmou Finesoft, s. r. o., Košice vypracoval a podal projekt Knowlege 
Transfer Communication Tubes – KTCT v rámci 7. rámcového programu EU (8. máj 2007). V  dôsledku vy-
sokej konkurencie podaných projektov bol výsledok tentoraz negatívny. Počas roku 2007 sa intenzívne pra-
covalo na príprave ďalších 2 projektov 7. rámcového programu EU: 
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• Theme: Renewable energies from bio-mass, 
• Theme: Socioeconomic sciences and humanites. 
Po zverejnení výzvy v januári 2008 odborné tímy plánujú podať 2 projekty 7. rámcového programu EU v roku 
2008. Zároveň boli v súlade s témou Socioeconomic sciences and humanites na PHF EU sformulované vý-
skumné témy pre mladých vedeckých pracovníkov, ktoré boli zaradené do celouniverzitných tém grantových 
úloh IG EU. 

PREHĽAD PROJEKTOV RIEŠENÝCH V ROKU 2003 – 2007 TAB. 2.6.91 

rok 
typ projektov 

2003 2004 2005 2006 2007 
zahraničné granty (5., 6. a 7. RP) 1* 1*   1** 
projekty ŠPVaV      
projekty AV    1 2 
projekty VEGA 7 5 13 15 12 
projekty KEGA 2 2 1 1 2 
projekty hospodárskej praxe (spoločenské objednávky)    1  
projekty – bilaterálne (SR – ČR) 1     
inštitucionálne projekty 9 3 4 4 2 
MVP iné (ESF, ASO, akcia Rakúsko – SR) 1  1 3 4 
projekty mladých pracovníkov do 35 rokov  3 3 3 5 
iné projekty     3*** 

spolu 21 14 22 28 30 

* Ing. Marián Rimarčík, PHF EU: aktívny člen vedeckého tímu a výskumnej skupiny projektu NEXT – Study, 5. RP. Zodpovedný rieši-
teľ: H. M. Hasselhorn, MD, PhD., prof. B. H. Muller – University of Wuppertal department of safaty engineering), UPJŠ LF Košice. 
** PHF EU sa podieľa na riešení 6. rámcového programu pre výskum, vývoj a aplikačné technológie v rámci združenia BITERAP, ktorého 
je členom, na základe subkontraktu o dielo s firmou BIC Group, s. r. o., Bratislava zo dňa 10. 09. 2007 
*** Projekty podpory kvality vzdelávania Nadácie Tatrabanky 

ZÍSKANÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z RIEŠENIA PROJEKTOV (TIS. SK)V ROKU 2003 – 2007 TAB. 2.6.92 

rok 
typ projektov 

2003 2004 2005 2006 2007 
zahraničné granty (6. a 7. RP)     42 
projekty ŠPVaV      
projekty AV    1000 20600 
projekty VEGA 214 193 519 635 536 
projekty KEGA 15 13 19 25 27 
projekty hospodárskej praxe (spoločenské objednávky)    50  
projekty – bilaterálne (SR – ČR) 25     
inštitucionálne projekty 51 8 85 114 154 
MVP iné (ESF, ...) 217   394 229 
projekty mladých pracovníkov do 35 rokov  150 161 59 83 
iné projekty     474 

spolu (tis. Sk) 522 364 784 2277 22145 

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY, KTORÉ PLATIA V ROKU 2007 
• Odvetvové a prierezové ekonomiky 62-03-9 

• Ekonomika a manažment podniku 3.3.16 
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POČET DOKTORANDOV ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.6.93 

rok 
forma štúdia 

2003 2004 2005 2006 2007 
denná forma 12 11 13 21 21 
externá forma 34 40 36 33 28 3. stupeň 
spolu 46 51 49 54 49 

ČLENSTVO UČITEĽOV PHF V ROKU 2007 VO VEDECKÝCH RADÁCH A TÍMOCH INÝCH UNIVERZÍT 
A ORGÁNOV V SR A ZAHRANIČÍ 
• Vedecká rada Obchodně podnikatelské fakulty v Karvinej 

• Vedecká rada Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici 

• Vedecká rada Wydzial Ekonomii University of Rzeszow (Poľsko) 

• Vedecká rada Európskej Asociácie pre bezpečnosť (EAS) Poľsko 

• Vedecká rada FVS UPJŠ Košice 

• Vedecká rada Letecká fakulta TU Košice 

• Vedecká rada Fakulta mechatroniky Univerzity A. Dubčeka Trenčín 

• Vedecká rada Fakulta BERG TU Košice 

• Vedecká rada Fakulta Manažmentu EU v Bratislave 

• Vedecká rada Poľnohospodárska fakulta v Nitre 

• Členstvo v BITERAP-e 

• KAEA Korea Ameriáca Emonomic Association 

• FEANI European Federation of National Engineering Associations 

• European Network for Business and Industrial Statistics 

• Slovenská štatistická a demografická spoločnosť 

• Slovenská spoločnosť pre kvalitu 

• Komisia VEGA MŠ a SAV komisia č. 16 pre ekonomické a právne vedy 

• Európska Asociácia pre bezpečnosť 

• SOK pre obhajoby doktorandských prác, vedný odbor 62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky 

• OK pre obhajoby doktorandských prác, vedný odbor 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku 

• Slovenská akadémia poľnohospodárskych vied 

• Reprezentačná činnosť v ENBIS 

• Poradca MŠ pre IT 

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A SPOLUPRÁCA 
Prioritným cieľom PHF v oblasti zahraničných vzťahov je rozvoj medzinárodnej spolupráce, medzinárodných 
programov a programov financovaných z Európskych fondov – 7. rámcový program, program CIP, Socrates 
Erasmus, ale aj CEEPUS a ďalšie. Riešené výskumné projekty sú konkrétne uvedené v časti správy, týkajú-
cej sa vedy a výskumu na PHF EU. V rámci úseku zahraničných vzťahov bola v roku 2007 sformulovaná 
vízia a strategické ciele fakulty v tejto oblasti a bol vykonaný procesný audit zameraný na zavedenie systé-
mu kvality v súlade s podmienkami novej generácie programov Európskej únie. 

Okrem získavania medzinárodných projektov a prípravy na zavedenie systému riadenia kvality bola činnosť 
zameraná na budovanie kontaktov so zahraničnými univerzitami, zabezpečenie mobilít študentov a učiteľov 
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fakulty v zahraničí a prijatie zahraničných študentov a učiteľov na fakulte. Fakulta podporuje najmä prednáš-
kové pobyty hostí, aby sa tak najnovšie poznatky vedy a výskumu sprístupnili študentom a celej akademickej 
obci. V rámci tejto priority fakulta v roku 2007 prijala 2 učiteľov z Lotyška (Ekonomická fakulta Rezekne), 
2 učiteľov z Rakúska a 2 učiteľov z ČR (Liberec). V rámci medzinárodnej konferencie Semafor a Ekonomika 
firiem 2007, ktoré sa uskutočnili v znamení osláv 15. výročia fakulty, PHF EU prijala ďalších 18 zahraničných 
účastníkov z Nemecka, Rakúska, Ruska, Českej republiky, Poľska a Ukrajiny. 

Zahraničná činnosť v oblasti mobilít korešponduje so zámerom fakulty vytvárať podmienky na študijné 
a prednáškové pobyty študentov a učiteľov fakulty v zahraničí, ktoré prispievajú k rozšíreniu a výmene ve-
deckých poznatkov, riešeniu medzinárodných vedeckovýskumných projektov a zvýšeniu atraktívnosti fakulty 
pre študentov. Významný projekt v tomto smere predstavuje príprava dohody s Univerzitou Huddersfield 
(HUBS) v Anglicku (prijatie predstaviteľov vrcholového manažmentu univerzity), ktorej obsahom je podpora 
štúdia pre študentov PHF EU na spomínanej univerzite. V roku 2007 sa na predmetné štúdium prihlásili 
3 študenti PHF EU. 

V akademickom roku 2007/2008 študuje v zahraničí 18 študentov PHF EU: Nemecko – 4 študenti, Rakúsko, 
Švajčiarsko, Španielsko, Taliansko, Bulharsko, Dánsko – 1, Francúzsko – 5, Anglicko – 3. Tento počet je 
stále nedostatočný v porovnaní s ostatnými fakultami EU, ktoré vysielajú do zahraničia priemerne viac ako 
50 študentov ročne. 

PHF EU v rámci medzinárodnej vedeckovýskumnej spolupráce udržiava vzťahy so zahraničnými univerzita-
mi najmä v Českej republike, Rakúsku, Poľsku a Maďarsku. Bilaterálna zmluva bola podpísaná s Ekonomic-
kou fakultou Juhočeskej univerzity České Budějovice. Ďalšie bilaterálne zmluvy má fakulta s Univerzitami 
Liberec, Göttingen (Nemecko), Podlasie (Poľsko). Fakulta má kontakty aj s univerzitami v ostatných kraji-
nách EÚ, resp. v ďalších krajinách (Ukrajina, Chorvátsko). S týmito univerzitami pripravujeme zmluvu o spo-
lupráci. V roku 2007 sa uskutočnilo 59 zahraničných pracovných ciest pracovníkov PHF, ktoré boli väčšinou 
v rozsahu do 3 dní. Zahraničné cesty boli  financované z grantových prostriedkov a tiež z externých zdrojov. 

PHF EU podporuje a rozvíja kontakty s podobnými pracoviskami v zahraničí, a to tak na úrovni fakulty, ako 
aj na úrovni jednotlivých katedier a učiteľov. Priestor na medzinárodnú spoluprácu otvára pre fakultu celý rad 
zmlúv, ktoré s Ekonomickou univerzitou podpísali zahraničné univerzity (napr. Wirtschaftsuniversität Wien, 
Martin Luther Universität Halle-Wittenberg, Kepler Universität Linz a i.). 

Okrem týchto možností udržuje PHF EU viacročnú spoluprácu najmä s Podnikovohospodárskou fakultou 
VŠE Praha, Akademiou Ekonomicznou Krakow, Obchodně podnikatelskou fakultou Slezskej univerzity Kar-
viná. Jednotlivé katedry spolupracujú so sesterskými pracoviskami najmä v Českej republike (katedry Eko-
nomickej fakulty VŠB Ostrava, Katedra marketingu VŠE Praha), ale aj vo Francúzsku (Univerzity v Rennes 
a Bordeaux) a Holandsku (Erasmus University v Rotterdame). Študenti a učitelia každoročne získavajú mies-
ta v programoch určených na štúdium alebo na prednáškové pobyty na zahraničných univerzitách. 

PHF EU má akreditovaných 9 predmetov v cudzích jazykoch. Časť študentov PHF EU sa aktívne zapája do 
medzinárodných aktivít v rámci organizácie AIESEC. Lokálny výbor AIESEC v Košiciach má svoje sídlo 
v budove fakulty a študenti PHF tvoria podstatnú časť jeho tímu. 

POČET PRIJATÝCH HOSTÍ PHF EU ZO ZAHRANIČIA ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.6.94 

druh návštevy 2003 2004 2005 2006 2007 
prednáškový pobyt 1 – 1 – 4 
konferencia 39 55 42 31 18 
spolupráca 3 7 10 3 5 

spolu 43 62 53 34 27 

 
POČET UČITEĽOV FAKULTY NA ZAHRANIČNÝCH POBYTOCH ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.6.95 

druh pobytu 2003 2004 2005 2006 2007 
stáž nad 30 dní 6 1 1 1 3 
krátkodobý pobyt 23 35 27 48 56 

spolu 29 36 28 49 59 
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VYSIELANÍ ŠTUDENTI DO ZAHRANIČIA NA RÔZNE PROGRAMY ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.6.96 

druh pobytu 2003 2004 2005 2006 2007 
Socrates 3 8 9 18 12 
CEEPUS 1 – – 2 – 
iné 2 1 1 – 5 

spolu 6 9 10 20 17 

V rámci rôznych študentských výmenných programov neboli na fakulte za obdobie 2003 – 2007 prijatí žiadni 
zahraniční študenti. 

OCENENIE ŠTUDENTOV V ROKU 2007 
MIMORIADNE ŠTIPENDIUM VYPLATENÉ V ROKU 2007 
V súlade so Štatútom hodnotiacej komisie pre priznanie mimoriadnych štipendií na PHF EU v Bratislave so 
sídlom v Košiciach hodnotiaca komisia z 24 podaných návrhov vyhodnotila 23. Jeden návrh nespĺňal pod-
mienky na priznanie mimoriadnych štipendií. 

Za vynikajúce výsledky a úspešnú reprezentáciu PHF EU v súťaži ŠVOČ komisia priznala Martinovi Krači-
novskému 5 000,- Sk, Monike Hudákovej 10 000,- Sk a Viktórii Šušňákovej 10 000,- Sk. 

Za 1. miesto v celoslovenskej súťaži vysokých škôl o ,,CENU MICHALA BOSÁKA“ Richardovi Brodňanské-
mu 15 000,- Sk. 

Za 2. miesto v medzinárodnej sekcii SCMII a ocenenie MARKET MASTER hodnotiaca komisia priznala po 
5 000,- Sk študentom: M. Ďuricovi, R. Fedelemovi, M. Jesenskej, K. Kotlárovej, M. Valkučákovi, M. Vargoč-
kovi a D. Vattaiovej. 

Hodnotiaca komisia priznala J. Bánocimu 15 000.-Sk za úspešnú reprezentáciu SR, PHF EU a vynikajúce 
výsledky v športových aktivitách (psie záprahy). 

Za vynikajúce študijné výsledky počas celého štúdia na PHF EU bolo hodnotiacou komisiou vybraných 
7 študentov s najlepším študijným priemerom: Z. Dundová, A. Frendáková, M. Hrušková, M. Malčická, 
L. Poľakovská, J. Šima a I. Zolotová. Týmto oceneným študentom komisia rozdelila 50 000,- Sk. 

Na návrh dekana fakulty hodnotiaca komisia pridelila 25 000,- Sk piatim študentom za príkladnú reprezentá-
ciu PHF EU a prácu v Študentskom parlamente. Menovite: M. Blichovej, M. Čižmárikovi, I. Demjanovičovi, 
L. Majorošovej a R. Trnkovi. 

V roku 2007 bolo odmenených 23 denných študentov PHF EU, ktorým boli vyplatené mimoriadne štipendiá 
v celkovej sume 165 000,- Sk. 

OCENENÍ ABSOLVENTI V ROKU 2007 
Cenu rektora za diplom s vyznamenaním a aktívnu prácu v mimoštudijnej činnosti získala Zuzana Ležáková. 

Cenu dekana za aktívne vykonávanie mimoškolských činností a vzornú reprezentáciu fakulty získali: Rado-
míra Rejdová, Marek Andrejkovič a Jaroslav Kondor. 

Cenu dekana a Nadácie prof. Ing. Júliusa Pázmána za najlepšiu diplomovú prácu získali: Jana Jasovská, 
Zuzana Kimáková, Silvia Slobodová, Martin Teringa, Renáta Radvanská, Martin Kračinovský a Ľudmila Li-
povská. 

11. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠVOČ 

SEKCIA 1: EKONOMIKA A FINANCIE PODNIKU 
1. miesto: Martin Kračinovský (5. ročník): Zhodnotenie finančnej situácie Všeobecnej úverovej banky, a. s. 

2. miesto: Ján Marciňák – Lucia Poľakovská (3. ročník): Podnikateľský plán 

3. miesto: Ján Bobák – Igor Hudák (3. ročník): Harmonizácia spotrebných daní 
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SEKCIA 2: MANAŽMENT A MARKETING 
1. miesto: Viktória Šušňáková – Monika Hudáková (2. ročník): Nástroje motivácie zamestnancov v Slovak 
Telekom, a. s. 

2. miesto: Veronika Jesenská (2. ročník): Návrh marketingového komunikačného mixu internentovej stránky 
INFONET 

3. miesto: Katarína Zajacová (2. ročník): Návrhy zlepšenia CR v regióne Liptov prostredníctvom marketingo-
vých aktivít 

CENA REKTORA 
Viktória Šušňáková – Monika Hudáková (2. ročník): Nástroje motivácie zamestnancov v Slovak Telekom, a. s. 

SPOLUPRÁCA S HOSPODÁRSKOU PRAXOU 
V roku 2007 fakulta nadviazala na vytvorené rozsiahle pracovné kontakty a tradičnú spoluprácu s organizá-
ciami a inštitúciami hospodárskej praxe. Spolupráca s inštitúciami hospodárskej praxe pomohla v roku 2007 
opäť zlepšiť materiálne a finančné podmienky fakulty, ako bolo sponzorovanie vedeckých konferencií, semi-
nárov a aktivít v rámci osláv 15. výročia založenia fakulty. 

Najintenzívnejšia spolupráca fakulty s hospodárskou praxou bola hlavne orientovaná na konkrétne podniky: 
• U. S. Steel Košice, s. r. o., – zamestnanci a doktorandi PHF EU vykonali prieskum spokojnosti zamest-

nancov spoločnosti 
• SEZ Krompachy – doktorandi a zamestnanci PHF EU vykonali „feasibility study“ 
• Regada Prešov – vykonanie marketingového prieskumu 
• Q-Das Heidelberg, Nemecko – spoločnosť darovala štatistický softvér fakulte PHF EU v hodnote 

1 978 080,- Sk 
• BOSCH České Budejovice – oblasť kvality 
• Škoda Mladá Boleslav – oblasť kvality 
• TUV – NORD Slovakia – v oblasti certifikácie ISO 9000-2000 
• spolupráca s Komorou audítorov, znalcami 

Spolupráca s hospodárskou praxou je pre PHF EU dôležitá nielen vzhľadom na proces výučby (flexibilné 
prispôsobovanie študijných programov potrebám praxe, odborné praxe študentov, vypracúvanie diplomo-
vých prác), ale aj z hľadiska výskumu (expertízne práce, získavanie a analýza dát na spracovanie vý-
skumných štúdií). Na PHF EU bola zriadená Rada podnikateľov ako poradný orgán dekana a Klub ekonó-
mov a priateľov školy. 

V rámci prípravy projektov OZE fakulta spolupracovala s PD Soľ v okrese Vranov. S PD Choňkovce pri prí-
prave projektu bioplynovej stanice. 

Odborníci z praxe sa aktívne zúčastňovali aj na pedagogickom procese formou pravidelnej výučby alebo 
jednorazových prednášok, recenzií diplomových prác, oponentúr vedeckovýskumných úloh a projektov,   
účasti v štátnicových komisiách a pri príprave učebných textov a študijných materiálov pre študentov fakulty. 
Spolupráca s hospodárskou praxou sa tiež rozvíjala na báze obojstrannej poradenskej konzultačnej a exper-
tíznej činnosti. 

ORGANIZAČNÝ A PERSONÁLNY ROZVOJ FAKULTY 
V priebehu roka 2007 sa riešili úlohy, ktoré vyplývali z koncepcie MŠ SR, z univerzitných akademických or-
gánov, z podnetu učiteľov a zamestnancov PHF EU. Celá činnosť bola zameraná na zlepšovanie kvality  
ekonomického vzdelania, zvyšovanie úrovne pedagogického procesu a snahu čo najviac prispieť k uskutoč-
ňovaniu reformy vysokých škôl. 

V súvislosti s ukončením riadiacich funkcií na miestach vedúcich katedier a voľnými funkčnými miestami 
(docenti, odborní asistenti) prebehli výberové konania. V roku 2007 habilitovali 2 docenti a výberovým kona-
ním bol na Katedru účtovníctva a financií prijatý 1 odborný asistent. 
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Schválený rozpočet na rok 2007 vyžadoval od Vedenia fakulty prijímať opatrenia na zvýšenie finančnej dis-
ciplíny a znižovanie nákladov vo všetkých činnostiach. Väčšia časť z rozpočtu sa použila na pokrytie nákla-
dov na energie, údržbu budov a drobné opravy, údržbu a opravu motorových vozidiel. Z dotačných pros-
triedkov sa zakúpili: 1 notebook, 2 tlačiarne a 1 dataprojektor. 

Z prostriedkov za prijímacie pohovory boli zabezpečené 1 notebook a 1 tlačiareň. Finančné prostriedky na 
interné granty a rozvojové projekty pokryli výdavky na obstaranie 6 počítačov, 3 notebookov a 6 tlačiarní. 

Na zabezpečenie plynulého chodu fakulty sú aj naďalej nevyhnutné opravy rozvodov elektriny, kanalizácie, 
vody a iné drobné opravy. V súvislosti s havarijným stavom budov fakulty a budovy študentského domova na 
Bellovej ulici je treba rátať s možnosťou vyšších výdavkov na odstránenie týchto závad. 

V roku 2007 bol na fakulte zavedený Akademický informačný systém a bola nainštalovaná internetová sieť 
WIFI v budovách PHF EU a v Študentskom domove, čo umožňuje študentom bezbariérový a bezdrôtový prí-
stup na internet. V jednej z počítačových učební boli nevyhovujúce počítače nahradené výkonnejšími. 

V akademickom roku 2007/2008, aj napriek zvýšeniu kapacity ubytovacích miest v roku 2006, sme nemohli 
vyhovieť všetkým žiadostiam o ubytovanie. Ďalšie zvyšovanie ubytovacích kapacít v tomto zariadení už nie 
je reálne. Internát potrebuje kompletnú rekonštrukciu minimálne rozvodov vody, kanalizácie a rekonštrukciu 
jadier. 

VÝVOJ POČTU UČITEĽOV A ICH KVALIFIKAČNÁ ŠTRUKTÚRA ZA ROKY 2003 – 2007 (FYZICKÝ STAV) 
VÝVOJ POČTU UČITEĽOV NA FAKULTE ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.6.97 

kategória učiteľov 
rok 

profesori mimoriadni profesori docenti odborní asistenti asistenti lektori spolu 
2003 3 1 14 35 1 0 54 
2004 4 1 13 37 1 0 56 
2005 4 1 12 35 3 0 55 
2006 5 1 13 38 0 0 57 
2007 4 1 12 39 1 0 57 

VÝVOJ POČTU UČITEĽOV A ICH KVALIFIKAČNÁ ŠTRUKTÚRA ZA ROKY 2003 – 2007 
(FYZICKÝ PREPOČÍTANÝ STAV) 
VÝVOJ POČTU UČITEĽOV NA FAKULTE ZA ROKY 2003 – 2007 TAB. 2.6.98 

kategória učiteľov 
rok 

profesori mimoriadni profesori docenti odborní asistenti asistenti lektori spolu 
2003 3,0 1 13,5 34,5 1 0 53,0 
2004 4,0 1 12,5 36,0 1 0 54,5 
2005 3,5 1 12,0 35,5 3 0 55,0 
2006 4,5 1 12,5 35,5 0 0 53,5 
2007 3,5 1 12,5 35,5 1 0 53,5 

VÝZNAMNÉ AKTIVITY FAKULTY V ROKU 2007 
• Riešenie projektu AV z MŠ SR – Výskumno-výstavné a informačné centrum bioenergie 

Náplňou projektu je výstavba „Výskumno-výstavného a informačného centra bioenergie“, ktoré pozostáva 
z informačného centra, servisného strediska pre informácie a demonštračných staníc energetických modu-
lov. Centrum bude zamerané na oblasť výskumu, vzdelávania, informácií a poradenstva. Náplňou výskumu 
je predovšetkým využitie biomasy na výrobu tepla, palív, ekonomické aspekty ich výroby a ich využitie 
v podmienkach znevýhodnených regiónov. 

• Uskutočnenie 2 workshopov na tému: 

• Obnoviteľné zdroje surovín – šanca pre znevýhodnené regióny. 
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• Energeticko-politické smerovanie vo využívaní OZE v krajinách strednej a východnej Európy. 

• Realizácia 3 projektov podpory kvality vzdelávania – Tatra banka. 

• Zabezpečenie slávnostnej vedeckej rady, ktorá sa konala pri príležitosti 15. výročia založenia  PHF EU 
v Košiciach za účasti rektora a vedenia  EU v Bratislave, zahraničných hostí a významných predstavite-
ľov regiónu. 

• Návšteva ministra zahraničných vecí SR Jána Kubiša na pobočke PHF EU v Michalovciach. 

• Návšteva rektora Zakarpatskej štátnej univerzity v Užhorode Fedira Vashchuka spolu s 32 ukrajinskými 
študentmi na pobočke PHF EU v Michalovciach. 

• Zorganizovanie medzinárodnej vedeckej konferencie Slovenská ekonomika – mýty a fakty o realite (SE-
MAFOR). 

• Zorganizovanie medzinárodnej konferencie Ekonomika firiem a ďalších fakultných vedeckých konferen-
cií, seminárov a workshopov. 

• V rámci projektu „Podpora a zavedenie nových foriem vzdelávania na PHF EU v Michalovciach“ – rozvoj 
vzdelávania formou e-learningu. 

• Slávnostné podpísanie zmluvy o spolupráci s mestom Michalovce. 

• Prijatie zástupcov ENELU – obidve strany na pracovnom stretnutí dňa 09. 11. 2007 v Košiciach deklaro-
vali spoločný záujem na rozvoji spolupráce zameranej na oblasť transferu vedeckých poznatkov do pra-
xe, konkrétne oblasti zvyšovania efektívnosti výroby elektrickej energie na báze využitia obnoviteľných 
zdrojov. 
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DOCTOR HONORIS CAUSA PROF. EMERITUS ALEXANDRE LAMFALUSSY 18. JANUÁR 2007 

DOCTOR HONORIS CAUSA DKFM. RAINER FRANZ 19. APRÍL 2007 

DOCTOR HONORIS CAUSA PROF. ZW. DR. HAB. STANISŁAW LIS 23. OKTÓBER 2007 
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TRETIA ČASŤ 

3.1 ÚSTAV VÝPOČTOVEJ TECHNIKY EU 
Ústav výpočtovej techniky je poradenským, informačným, školiacim, servisným a gestorským pracoviskom 
EU pre oblasť výpočtovej techniky a informačných systémov. ÚVT zabezpečuje potreby a úlohy EU v oblasti 
informačnej, výpočtovej a komunikačnej techniky. Pôsobnosť ÚVT pokrýva oblasti návrhu, nákupu, prebera-
nia, vývoja, inštalácie a údržby výpočtovej techniky a programového vybavenia, vrátane počítačových sietí 
a multimediálnej techniky pre všetky fakulty a pracoviská univerzity, ako aj oblasť školení z používania prog-
ramového vybavenia a výpočtovej techniky. ÚVT zabezpečuje pripájanie pracovísk do sietí EU (Network of 
Economics University – NetEU) a do sietí SANET a internet. Riaditeľ je podriadený prorektorovi pre informa-
tizáciu a styk s verejnosťou. 

RIADENIE A ROZVOJ 
Riaditeľ ING. ANTON ZDARILEK 
I. zástupca riaditeľa ING. AUGUSTÍN NOVÁK 
II. zástupkyňa riaditeľa ING. ZITA GYÖRFFYOVÁ 
asistentka riaditeľa 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. 

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 

Priemerný počet zamestnancov bol k 31. 12. 2007 44,2, čo je pokles o 1 osobu voči rovnakému obdobiu 
v roku 2005. Najviac zamestnancov je v oddelení hospodársko-prevádzkovom, kde 15-ti zabezpečujú pre-
vádzku počítačových učební v štyroch centrách na dve zmeny vrátane sobôt a na Horskom parku aj v nede-
ľu a súčasne skupina technikov v počte 4,5 zabezpečuje prevádzku výpočtovej techniky na všetkých brati-
slavských pracoviskách a bratislavských internátoch Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

V rámci riadenia a rozvoja sa využívajú mechanizmy rozhodovania vedenia ÚVT, plán hlavných úloh, plán 
kontrolnej činnosti a vyhodnocovanie plánu kontrolnej činnosti za jednotlivé polroky. 

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
V rámci vedeckovýskumnej činnosti ÚVT bola v dňoch 13. – 15. novembra 2007 zorganizovaná medziná-
rodná vedecká konferencia UNINFOS 2007 – Univerzitné informačné systémy, z ktorej bol vydaný tlačený 
zborník a CD s prezentáciami účastníkov a videosekvenciami. Súčasťou prípravy konferencie bolo vytvore-
nie webovej stránky www.euba.sk/konferencia a zorganizovanie spoločenského podujatia ako sprievodnej 
akcie. 

ÚVT sa podieľal v roku 2007 na riešení vysokorýchlostného projektu akademickej siete SANET čiastkovým 
projektom bratislavskej metropolitnej siete na pripojenie objektov Výučby 3 vo Vlčom hrdle optickým pripoje-
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ním, financovaným vo výške 0,4 mil. Sk z prostriedkov SANETu. V roku 2007 bol zrealizovaný rozvojový pro-
jekt ÚVT na vnútorné pripojenie objektov ŠD Starohájska 4 a Starohájska 8 do siete NetEU na Dolnozem-
skej ceste prostredníctvom optického pripojenia na základe návrhu a projektu vypracovaného ÚVT. Rovnako 
sa realizoval rozvojový projekt Optické pripojenie uzlov a objektov EU na Dolnozemskej, internátu Ekonóm 
v Prístave a projekt optického prepojenia internátov Prokopa Veľkého a Hroboňova v Horskom parku s od-
bočením do telocvične. Prípravné práce na projekte, riadenie výstavby a investorská činnosť, ako aj samotné 
vnútorné pripojenie a prepojenia sú vlastným dielom ÚVT bez súčinnosti ostatných zložiek univerzity. 

ÚVT vypracoval v roku 2007 v rámci svojej výskumnej a vývojovej činnosti 7 nových rozvojových projektov 
z oblasti informačných technológií, ktoré sa predložili na MŠ SR. 5 rozvojových projektov z ÚVT bolo prija-
tých MŠ SR na ocenenie (zvýraznené hrubším písmom) a na ich realizáciu boli poskytnuté finančné pros-
triedky z MŠ SR v celkovej výške 530 tis. Sk. 

• NetV3 Vlčie hrdlo – zosieťovanie objektu výučby 

• WiFi NetEU objekt V2 

• WiFi NetEU Študovňa ŠD Horský park 

• WiFi NetEU Starohájska 4 a 8 

• Výmena aktívnych prvkov Dolnozemská 

• Technická implementácia projektu SOFIA na EU Bratislava 

• Tréningové centrum na zvyšovanie úrovne odborných vedomostí používateľov 

Je to najmenšia suma, akú MŠ SR pridelilo doteraz na rozvojové projekty. Pridelené prostriedky však nesta-
čili na komplexné riešenie, preto sa projekty financovali aj z iných zdrojov, napr. vlastné výnosy CUS, EU 
a HČ ÚVT. 

V priebehu roku 2007 sa ukončovali riešenia rozvojových projektov z roku 2006. Pre akademický rok 
2007/2008 neboli obnovené rozvojové projekty v oblasti IKT, čo je škoda, pretože zabezpečovali ďalší rozvoj 
univerzity v tejto oblasti. 

PORADENSKÁ, ŠKOLIACA A KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ 
Odborní pracovníci ÚVT poskytovali konzultačné služby pri spracovávaní zadávacích podkladov na verejné 
súťaže na obstarávanie informačných systémov, databázových systémov, VT a počítačových sietí, konzultá-
cie a poradenskú činnosť k technickému vybaveniu a pripojeniu do siete internet, k videokonferenciám, ako 
aj konzultačnú a poradenskú činnosť ku školeným programovým produktom (najmä MS Office, Outlook, Po-
werPoint, Internet Explorer) a produktom, ktoré zastrešuje ÚVT (SPIN, Kredit7, Štátna pokladnica, vlastné 
aplikácie,...) – HelpDesk. 

V rámci poradenskej činnosti pracovníci ÚVT zabezpečovali prípravu, výrobu a distribúciu študijných mate-
riálov na odborné vzdelávanie poriadané ÚVT, scanovanie dokladov, dokumentov, grafov, tabuliek a obráz-
kov, úprava dokumentov pomocou programu OCR Recognita, tvorba prezentácií v MS PowerPoint, napaľo-
vanie CD a DVD pre pedagogický proces a pre potreby školy podľa požiadaviek pracovísk. Taktiež sa po-
dieľalo na príprave materiálov na prezentačné účely Ekonomickej univerzity v elektronickej forme. 

V rámci školiacej činnosti zorganizovali rad školení pre systémy SPIN, Kredit7 a e-learning Moodle, pričom 
priebežne poskytovali konzultačnú činnosť jednotlivým používateľom. Pre e-learnig Moodle pracovníci pri-
pravili vzorové lekcie. Spoluorganizovali kurzy o aplikácii MS Excel v praxi „Excel pro Controllery“. 

INFORMAČNÉ ČINNOSTI 
V rámci legalizácie softvéru na univerzite ÚVT zabezpečuje vykonávacie stredisko školy pre licencie podľa 
zmluvy Microsoft Academic Select a Microsoft Campus Agreement uzatvorenej medzi Ministerstvom škol-
stva SR a spoločnosťou Microsoft. 

V roku 2007 pokračovalo budovanie informačnej infraštruktúry Ekonomickej univerzity v Bratislave. Celouni-
verzitná sieť v Bratislave NetEU je realizovaná na hlavnej chrbtici výlučne optickými prepojmi, v roku 2007 sa 
na chrbticovej sieti doplnili optické trasy medzi novobudovanou Aulou, medzi sálou počítačov a príslušným 
uzlom siete tak, aby sa zabezpečila prenosová rýchlosť vo všetkých spojeniach uzlov a serverov na 1Gb/s 
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s možnosťou ďalšieho rastu až na rýchlosť 10Gb/s. Pripojenia serverov a všetkých pracovných staníc sú 
rýchlosťou 10/100Mb/s, vybrané servery sú na rýchlosti 1Gb/s. Boli zrealizované pripojenia internátov Staro-
hájska 4 a Starohájska 8 na optické rozvody. Prepojenie siete v Archíve na optickú trasu sa uskutočnilo 
v priebehu júla v roku 2007. 

ÚVT spracoval návrh projektov, vykonával odborný dozor a poradenstvo počas realizácie prác v rámci areálu 
Dolnozemská (Aula, Sála) a na výkopoch po ulici Slovnaftská a Vlčie hrdlo na pripojenie objektu Výučba 3 
a internátu Vlčie hrdlo v mesiaci december 2007. 

e-learning – v oblasti e-learningu sa zapojilo ÚVT do riešenia nasadenia produktu Moodle do praxe na tvor-
bu a využívanie kurzov prostredníctvom nových foriem vzdelávania. Pomerne veľa času sa venovalo konzul-
táciám a poradenstvu v oblasti e-learningu s možnosťou využitia produktu Moodle a tvorbe jednotlivých mo-
dulov, vzorových lekcií a kurzov pracovníkom najmä z neinformatických pracovísk, napríklad z Ústavu jazy-
kov bolo treba zabezpečiť preklápanie dát a pridávanie testov. Následne bolo potrebné poskytnúť pomoc 
a konzultácie pre pedagógov a študentov pri problémoch s prácou s e-learningovým systémom Moodle pri 
zápise cudzích jazykov na serveri moodle.euba.sk To si následne vyžadovalo pravidelnú údržbu a inštaláciu 
novej verzie e-learningového softvéru moodle. 

Videokonferencie – ÚVT je zapojený v rámci celoslovenského projektu do medzinárodného videokonferen-
čného systému VRVS a novovytvoreného systému EVO, do ktorého prispieval videokonferenčným vysiela-
ním spolu s pracoviskom na FHI. Videokonferenčný systém sa používal aj pri zavádzaní AIS2 spolu s UPJŠ 
Košice.  

Workshopy – Začiatkom júla prebehli na EU dva významné workshopy, ktoré vyžadovali počítačovú podpo-
ru zo strany ÚVT. 

Pracovníci pre workshop – letnú školu Danubia, ktorú organizoval prof. Buček, umiestnili do viacúčelovej sá-
ly 42 ks počítačových zostáv z počítačových učební ÚVT z 9. poschodia, preskupili stoly, aby sa usporiadali 
podľa požiadaviek a zároveň zabezpečili inštaláciu elektrorozvodov a rozvodov počítačových sietí. Po zapo-
jení počítačov sa nainštalovalo programové vybavenie podľa požiadaviek koordinátorov workshopu. Po u-
končení workshopu bolo potrebné počítače vrátiť späť na 9. poschodie a preinštalovať softvér na podmienky 
učební. 

Pre druhý workshop, ECONPORT, ktorý bol organizovaný prof. Coxom v dňoch 09. a 10. 07. 2007 pre vy-
braných doktorandov z celého sveta, bolo potrebné zabezpečiť priestory v druhej budove v počítačovej    
učebni D211. Vzhľadom na nedostatočné počítačové vybavenie boli pôvodné počítače a nábytok z miest-
nosti vypratané. Do miestnosti sa presunuli voľné stoly z viacúčelovej sály, podľa ich rozloženia boli rozmies-
tnené počítače. Ako počítače pre workshop boli použité počítače v celkovom počte 46 ks z učební FHI z 8. 
poschodia z vedľajšej budovy, časť monitorov sa využila zo SEK. Pracovníci ÚVT tieto počítače najprv od-
borne zdemontovali, poprevážali do druhej budovy, opätovne ich zmontovali, upravili rozvody napájania 
a počítačových sietí, následne otestovali a nainštalovali potrebné programové vybavenie. Po ukončení wor-
kshopu bolo potrebné všetko vrátiť do pôvodného stavu, počítače vrátiť na FHI a na počítače nainštalovať 
pôvodné počítačové vybavenie. 

Centrálny register študentov a jeho upresňovanie na MŠ SR zabrali veľmi veľa času, nakoľko dáta z fakúlt 
boli nekonzistentné, neobsahovali potrebné položky, ktoré sa dopĺňali na niekoľko kôl, navyše niektoré počty 
doktorandov sa zle interpretovali, a tak boli nesprávne zaradení medzi externých študentov. V rámci CRŠ 
ÚVT zabezpečilo v apríli 2007 čestné vyhlásenia študentov o viacnásobnom štúdiu na slovenských vysokých 
školách. Na základe požiadaviek z fakúlt sa vytlačili dodatky k diplomom – celkovo 264. 

Register preukazov študenta – Administrácia databázy všetkých študentov Ekonomickej univerzity. Obsahuje 
povinné údaje o študentovi, navyše aj evidenciu vydania preukazov študenta. Podľa podkladov z pedagogic-
kých oddelení všetkých fakúlt je databáza pravidelne modifikovaná. Údaje sa presúvajú cez naprogramované 
interfejsy do LDAP databázy a ActiveDirectory a do aplikácií vyžadujúcich použitie čísla čipu preukazu (napr. 
nahlasovanie na skúšky, prístup na intranet, prístup do počítačových sietí z počítačových učební, ...) 

Projekt AIS2 z UPJŠ sa pripravoval v spolupráci s vedením univerzity a Prírodovedeckou fakultou Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pracovníci ÚVT pripravili podklady na zakúpenie troch výkonných serve-
rov a následne po ich dodávke technickú a programovú inštaláciu. Bolo potrebné nainštalovať najnovší ope-
račný systém, pretože najnovšie štvorjadrové procesory vyžadovali novú verziu operačného systému Red-
Hat Linux V5. Po úspešnej inštalácii operačných systémov pracovníci ÚVT nainštalovali aj databázový 
a aplikačný systém Oracle podľa pokynov z UPJŠ. Po testoch sa presunuli aplikácie AIS2 z Košíc na servery 
do Bratislavy. Pracovníci ÚVT zároveň pomohli pri napĺňaní číselníkov. Prebehli školenia gestorov z fakúlt na 
počítačoch v učebni ÚVT na 9. poschodí. 
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Ekonomický informačný systém SOFIA – Pracovníci ÚVT sa zúčastnili prezentácie fi Siemens na TU Žili-
na. Finančný informačný systém SOFIA sa začal pripravovať na zavedenie úvodnými školeniami, ktoré pre-
biehali v priestoroch učební ÚVT na 9. poschodí. Školenia prebiehali paralelne v šiestich učebniach. Zúčas-
tňovali sa ich zamestnanci EU a STU Bratislava, pričom v niektorých dňoch bolo v jednotlivých skupinách až 
18 ľudí, pre ktorých bolo potrebné vykonať doplnenie stolov a stoličiek, lebo pôvodne malo byť v skupinách 
max. 10 – 12 ľudí. Pracovníci ÚVT pomohli pred školeniami pri ich vypratávaní pred maľovaním, spätným 
zariadením nábytkom, dataprojektormi s projekčnými plátnami a ďalšími potrebnými predmetmi (Flipchardy, 
suché fixky, ...). 

Odborní pracovníci pracovali v tímoch expertov (Zdarilek, Hrušková, Čarnecká, Kaňová, Miklošová, Justuso-
vá, Michaela Nosálova, Duraj a Beladič) a po skončení úvodných školení naprogramovali migrácie údajov zo 
systému Personalistika EU a systému Mzdy EU do SOFIE. Pripravili údaje a naprogramovali migrácie údajov 
zo systému SPIN – modul Majetok, modul Sklady a pripravili číselníky sledovaných komodít na EU vo verej-
nom obstarávaní pre využitie v SOFII. Zároveň absolvovali školenia administrátorov SOFIE. 

Systém „SPIN“ – komplexný ekonomický informačný systém – vyžadoval inštaláciu nových klientov, škole-
nia nových užívateľov, administráciu, spúšťanie nových verzií, spúšťanie zmien v databáze, mesačné uzá-
vierky v module Sklad a Majetok, nastavovanie a tvorbu výstupov, vyhodnocovanie výstupov v súvislosti 
s požiadavkami užívateľov, konzultácie s dodávateľom softvéru a ďalšie. 

Multifunkčné identifikačné bezkontaktné čipové karty – V roku 2007 bolo vydaných asi 3000 nových 
preukazov študentov dennej a externej formy pre všetky fakulty vrátane PHF EU v Košiciach, približne 80 
preukazov zamestnancov, 60 preukazov ITIC pre učiteľov, ako aj ďalšie preukazy pre dôchodcov a pre cu-
dzích stravníkov. V tomto roku sa pripravovali preukazy študentov prvého ročníka na základe návratiek 
a následného skenovania priložených fotografií v počte cca 2770. Pracovníci ÚVT následne naprogramovali 
aplikáciu na tlač kariet. V priestoroch ÚVT sa nainštalovalo nové pracovisko pre fotografovanie a spracova-
nie snímku na preukaz. 

Po zápisoch prebiehalo predlžovanie platnosti preukazov vydaných v predošlých rokoch v celkovom počte 
asi 9500 preukazov. Na pracovisku ÚVT sa vydávali aj duplikáty za poškodené a stratené karty za rok 2007 
v počte asi 500 ks. Na základe zmluvy s CKM SYTS sa predlžovali platnosti preukazov prolongačnými 
známkami pre ďalší akademický rok. V priebehu roka sa denne, prípadne mesačne spracovávali aktualizácie 
databáz pre stravovanie, CKM SYTS a EMCard na externé funkcionality. V decembri prebehla celoročná 
inventarizácia kariet, duplikátov a prolongačných známok. Na zvýšenie informovanosti študentov o využití 
preukazov študenta bola vytvorená webová stránka www.euba.sk/preukazstudenta. 

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 pre širokú verejnosť. 

SERVISNÉ A VÝVOJOVÉ ČINNOSTI 

VÝVOJ A SERVIS APLIKÁCIÍ 

Analýzou existujúcich univerzitných IS navrhovali a programovali pracovníci oddelenia informačných systé-
mov a registra študenta rozhrania pre nové informačné systémy a aktualizovali existujúce aplikácie podľa 
požiadaviek užívateľov, napr. rozhrania pre Štátnu pokladnicu. 

Zároveň programátori analyzovali, programovali a zavádzali čiastkové programy, ktoré zvyšujú funkcionalitu 
systémov alebo reagujú na zmeny v zákonoch, v systémoch: Personalistika Ekonomickej univerzity, Perso-
nalistika fakulty, Absenčné karty, Štipendiá študentov, Absolvent Ekonomickej univerzity, Bakalár Ekonomic-
kej univerzity, Ubytovanie študentov, Registračné listy do Sociálnej poisťovne, Verejné obstarávanie, Interný 
telefónny zoznam – aktualizácia a príprava do tlače a na web stránky EU, Vyraďovanie výpočtovej techniky 
na EU, Inventarizácia – spolupráca pri tvorbe výstupov, Výučba CJ – spracovanie úväzkov, Migrácie dát do 
nového ekonomického systému SOFIA. 

Súčasťou servisných prác bolo aj spravovanie identifikačného a stravovacieho systému Kredit7, spúšťanie 
účtovnej uzávierky, tvorba výstupov a zapracovanie zmien zo systému Register študenta. Priebežne prebie-
hala správa a nastavovanie systému, zavádzanie reklamovaných zmien stravníkov, nastavovanie nepravi-
delných zmien v systéme a konzultácie pre zamestnancov jedálne. 

Ukončilo sa riešenie rozvojového projektu Služba Windows Update Services pre automatickú aktualizáciu 
softvérových produktov spoločnosti Microsoft do operačných systémov (kritické aktualizácie a aktualizácie 
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service pack) z oblasti podpory používateľov. Aplikácia je nainštalovaná na vyhradenom serveri 
wsus.euba.sk, je v testovacej prevádzke na počítačoch pracovníkov ÚVT. Po skončení testovacej prevádzky 
bude služba WSUS nastavená do všetkých počítačov v celoškolskej sieti. 

SERVISNÉ ČINNOSTI VYKONÁVANÉ V SÚVISLOSTI SO SPRÁVOU POČÍTAČOVÝCH UČEBNÍ 
ÚVT prevádzkuje počítačové učebne na dve smeny a v soboty. Udržiava po technickej a systémovej stránke 
vlastné alebo fakultné počítačové učebne v objektoch: 

VÝUČBA 1 
medziposchodie D2 (D208, 209, 210, 211, 214) spolu 92 počítačov 

VÝUČBA 2 
8. poschodie (A8.04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 16, 17) spolu 156 počítačov 

9. poschodie (A9.12, 13, 14, 15, 16) spolu 49 počítačov 

HORSKÝ PARK 
študovňa 21 počítačov 

CĎV PALISÁDY (len technická údržba) 

2 učebne, spolu 30 počítačov 

Učebne D210 a D214 boli používané na kurzy ECDL usporiadané OF a neboli zaradené pre pedagogický 
proces. V učebniach A9.06 až A9.09 nie je žiadna výpočtová technika, preto sa priestory používali výlučne 
pre individuálne práce študentov, ktorí si doniesli vlastné notebooky. Učebňa A9.12 bola používaná na ško-
lenia, kurzy, semináre, pre práce diplomantov a zahraničných poslucháčov a prihlasovanie sa na jazyky a na 
športy. 

V období letných a zimných prázdnin prebiehala na učebniach profylaxia a reinštalácia operačných systémov 
a potrebných aplikačných softvérov pre zabezpečenie pedagogického procesu. Vytvorili sa obrazy diskov na 
počítačových učebniach, ich uloženie na server a obnova obrazov disku na učebniach podľa potreby. 

SERVISNÉ A VÝVOJOVÉ ČINNOSTI 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. 

V rámci servisných činností sa vykonali rôzne rekonfiguračné práce na sieti NetEU vo všetkých priestoroch 
s cieľom zvýšiť prenosové rýchlosti a zvýšiť spoľahlivosť prenosov. Spravili sa presuny serverov z uzlov na 
sálu a upravili sa napájania zo záložných zdrojov. 

Inštalácia nového proxy servera proxy.euba.sk, ktorý slúži pre prístup do siete NetEU a do internetu z jednot-
livých internátov, na serveri beží firewall. 

Odborní pracovníci ÚVT spravujú celkom 27 uzlov počítačovej siete v rámci pracovísk EU v celej Bratislave. 
Spravovaná sieť má približne 2900 aktívnych portov, kde je reálne pripojených približne 2700 počítačov, vrá-
tane študentských. Zároveň zabezpečujú chod asi 1800 počítačov a k nim príslušenstva na učebniach 
a u zamestnancov na bratislavských pracoviskách. 

Zabezpečovala sa prevádzka siete, optimalizácia záťaže v sieti, lokalizácia a odstraňovanie porúch, správa 
sieťových služieb, systémová údržba serverov, správa prístupu do siete SANET, vytvoril sa program pre 
automatickú aktualizáciu popisu portov na switchoch v uzloch siete NetEU pre program Cricket, ktorý moni-
toruje záťaž (množstvo prenesených dát) v univerzitnej sieti. 

Práce po pripojení internátu Ekonóm do celoškolskej siete NetEU prostredníctvom optického kábla vyžado-
vali inštalácia servera gw-ekonom a služieb DNS, DHCP, Proxy a Shape, pridelenie verejných IP adries, na-
stavenie VLAN sieti, nastavenie pravidiel pre komunikáciu študentov a zamestnancov, testovanie komuniká-
cie a odstránenie problémov. Tieto skúsenosti sa využili aj na ostatné internáty – Starohájska 4 a 8 a na 
Horský park. 

Inštalovali sme nový server proxy.euba.sk, ktorý slúži pre prístup do siete NetEU a do internetu z jednotli-
vých internátov, pričom na serveri beží aj firewall. 
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Vykonávala sa správa a registrácia internetových domén vo vzťahu k slovenskému registrátorovi interneto-
vých domén SK-NIC. 

Na základe príkazu rektora prebehla transformácia všetkých e-mailových kont zamestnancov na celoškol-
skom serveri na tvar meno.priezvisko@euba.sk. Zároveň prebiehalo spravovanie a zakladanie mailových 
kont na celoškolskom serveri new-dec.euba.sk. 

Inštalácia nového servera pre potreby zapisovača na skúšky bunny.euba.sk a presun obsahu z pôvodného 
celoškolského web servera www.euba.sk. Naprogramovanie novej aplikácie pre prihlasovanie sa na telesnú 
výchovu prostredníctvom webu bunny.euba.sk. Skončenie skúšobnej prevádzky nového zapisovača na 
skúšky bunny.euba.sk, spracovanie pripomienok od učiteľov využívajúcich tento systém a odstránenie chýb 
ktoré sa vyskytli v systéme počas skúšobnej prevádzky. Poskytovala sa následne podpora užívateľov (štu-
dentov, učiteľov) pri používaní zapisovača na skúšky bunny.euba.sk – vytváranie kont, menenie hesiel, kon-
zultácie. 

Podpora a administrácia užívateľov v databáze LDAP – menenie hesiel a pod. Databáza overuje užívateľov 
pri prístupe do zapisovača bunny.euba.sk a pri prihlasovaní sa do počítačov na učebniach spravovaných 
ÚVT. 

Činnosť pracovníkov z oddelenia správy systémov a sietí zahŕňala aj množstvo systémových zásahov na 
pracoviskách školy a učebniach podľa požiadaviek pracovísk a používateľov, na novo dodaných počítačoch 
a notebookoch – inštalácia systémov Windows XP, Vista, Office 2000, 2003, 2007, Internet Explorer a na-
stavenia profilov elektronickej pošty, PC Translator, Acrobat Reader, Statgraphics, NERO a ďalších produk-
tov podľa požiadaviek používateľov, inštalácia driverov pre sieť, grafiku, zvuk, tlačiarne, nastavenie tlačiarní, 
pripojenie sieťových tlačiarní do siete, NOD – inštalácia a odvírovanie počítačov, reinštalácie PC pri presu-
noch PC od používateľa k ďalšiemu používateľovi, po neodborných zásahoch užívateľov, prípadne po zaví-
rení, nastavenie automatického UPDATE pri Win2000 a WinXP, 

PREHĽAD POČTU SYSTÉMOVÝCH ZÁSAHOV PODĽA JEDNOTLIVÝCH FAKÚLT A PRACOVÍSK TAB. 3.1.1 

pracovisko počet zásahov 
rektorát 160 
ÚVT 22 
ÚJ 114 
CUS 18 
CTVŠ 12 
FPM 134 
FMV 51 
FHI 101 
OF 139 
NHF 129 
spolu 880 

Inštalovali sme zároveň novú výpočtovú techniku na pracoviskách EU v počte 15 ks serverov, 119 ks PC, 
85 ks notebookov a 124ks tlačiarní, ako aj množstvo ďalšieho príslušenstva. Zabezpečovalo sa to vlastnými 
silami technických a systémových pracovníkov. Každá výpočtová technika sa najprv sústreďovala v ÚVT, 
kde sa otestovala, doplnila potrebným softvérom a následne sa preniesla na príslušné pracoviská. V dôsled-
ku toho ÚVT prišlo o zasadačku, ktorá slúži ako centrálny sklad novej výpočtovej techniky. 

V rámci činností skupiny technického zabezpečenia (4,5 pracovníka) sa realizovali, mimo už spomínaných 
činností, aj ďalšie, ako je pravidelná profylaktická údržba 63 ks serverov, 1700 PC na učebniach a pracovis-
kách univerzity, 255 notebookov, 945 tlačiarní, opravy na sieťových rozvodoch po celej škole, demontovanie 
a spätná inštalácia PC počas workshopov zhodnocovanie vyradenej techniky vymontovaním použiteľných 
náhradných dielov pre servis starších PC, pripojenie počítačovej siete v Archíve na optickú trasu, nainštalo-
vanie mikrovlnných WiFi zariadení a káblových rozvodov pre internáty Starohájska 4 a 8, internáty Hroboňo-
va a Prokopa Veľkého, v internáte Ekonóm v bufete. 

Pre potreby výučby, školení, seminárov a konferencií sa upravovali a reinštalovali počítače, inštalovali sa 
dataprojektory, spätné projektory, premietacie plátna a multifunkčná a televízna technika. Prostredníctvom 
pracovníkov ÚVT sa udržiavala jestvujúca a inštalovala nová didaktická a televízna technika v spoločen-
ských priestoroch a po posluchárňach, vrátane audiovizulálnej techniky na Ústave jazykov. Počas prázdnin 
sa zabezpečila kompletná profylaxia, údržba a oprava didaktickej a multimediálnej techniky. 
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V oddeleniach ÚVT sa vykonávala aktualizácia celouniverzitného informačného www servera www.euba.sk 
a študentského servera bunny.euba.sk, na webové stránky vkladali oficiálne dokumenty, vyrábali sa a aktua-
lizovali sa nové webstránky niektorých pracovísk školy (OZV, ÚJ, ÚMP, CTVŠ, ...). Spracovali sa archívne 
a pedagogické videozáznamy, vrátane inaugurácie rektora. 

HOSPODÁRENIE 
Ústav výpočtovej techniky zabezpečoval svoju prevádzku a prevádzku výpočtovej techniky na fakultách 
a pracoviskách EU najmä z dotačných prostriedkov. Nové technické vybavenie sa realizovalo z rozvojových 
projektov IT zo zostatku z roku 2006 a z nových projektov z roku 2007, kde sú prostriedky účelovo pridelené. 

Obstarávanie komodít z oblasti výpočtovej techniky je zverené Ústavu výpočtovej techniky pre všetky brati-
slavské fakulty a pracoviská a riadilo sa podľa internej smernice o verejnom obstarávaní v podmienkach   
Ekonomickej univerzity v Bratislave a Zákona o verejnom obstarávaní. Odborní pracovníci sa zúčastňovali 
prác v komisiách pre verejné obstarávanie a pri rokovaniach o dodávkach výpočtovej, didaktickej a kopíro-
vacej techniky. Pripravili špecifikácie pre 119 ks PC, 15 ks serverov, 85 ks notebookov a 124 ks tlačiarní, 
pripravili podklady pre výberové konanie na aktívne sieťové prvky, tonery, náhradné diely, príslušenstvo, re-
cykláciu tonerov, softvéry a ďalšie komodity. Spolu bolo viac ako 30 zasadnutí výberových komisií, ktorých 
sa zúčastnili pracovníci ÚVT. 

Oddelenie prevádzkovo-hospodárske zabezpečovalo vypracovanie prieskumov trhu, cenové ponuky a pri-
pravovalo návrhy zmlúv pre potreby verejného obstarávania tovarov a služieb spojených s prevádzkou vý-
počtovej techniky. V spolupráci so sekretariátom ÚVT bolo zrealizovaných 458 objednávok a obstaraní podľa 
zmlúv pre rôzne pracoviská v úhrnnom objeme cca 5,906 mil. Sk. V rámci celkového čerpania DÚ z rozpočtu 
ÚVT za rok 2007 sa využilo 199 tis. Sk. 

V rámci hospodárskych aktivít ÚVT sekretariát vybral na poplatkoch a vo fakturácii 

HČ 1809 124 tis. Sk 

CKM SYTS provízie 294 tis. Sk 

UNINFOS2007 HČ1810 126 tis. Sk 

výber poplatkov v hotovosti (za IČK, ISIC, ITIC, NO ISIC) 1 022 tis. Sk 

ÚVT zabezpečoval v roku 2007 vyraďovanie majetku EU, najmä výpočtovej techniky, kopírovacích strojov, 
televízorov, a iných predmetov HM, DHIM a DHM. Zabezpečil ekologickú likvidáciu elektronického odpadu, 
vrátane chladničiek. Pracovníci ÚVT naložili 19. 09. 2007 a 11. 10. 2007 vždy po dva plné kamióny. Zároveň 
ÚVT spolupracoval pri príprave podkladov pre vyraďovanie prostredníctvom svojich pracovníkov, ktorí sú 
predsedovia vyraďovacích komisií a členovia komisií, ako aj pracovníčkou ÚVT, ktorá pripravovala podklady 
a sústreďovala a evidovala majetok na vyradenie v priestoroch ÚVT. 

ZASTÚPENIE V SPOLOČENSKÝCH ORGANIZÁCIÁCH 
Riaditeľ ÚVT Ing. Anton Zdarilek zastupuje Ekonomickú univerzitu v združení SANET, kde je predsedom 
Revíznej komisie a členom Riadiacej rady projektu „SANET do škôl“, menovaný ministrom školstva. V SA-
NET-e aktívne pracuje aj Ing. Györffyová ako zastupujúci člen EU na Valných zhromaždeniach. 

Združenie EUNIS Slovensko je určené na podporu tvorcov a prevádzkovateľov informačných systémov na 
slovenských vysokých školách, spolupracuje s EUNIS Europe. Od apríla 2007 sa viceprezidentom združenia 
stal riaditeľ ÚVT Ing. Anton Zdarilek. Združenie bolo v roku 2007 spoluorganizátorom medzinárodnej vedec-
kej konferencie UNINFOS 2007. 

ZÁMERY ROZVOJA ÚVT A HLAVNÉ ÚLOHY NA ROK 2008 
• usporiadanie odborného semináru na tému Ochrana osobných údajov – február 2008 

• usporiadanie odbornej konferencie BIS´08 – Bezpečnosť informačných systémov 2008 – november 
2008 
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• usporiadanie medzinárodnej konferencie Inovačný proces v e-learningu – marec 2008, spolupráca 
s KAI FHI 

• nové aplikácie pre riadenie a správu univerzity a fakúlt, najmä podľa zmien v legislatíve a podľa požiada-
viek MŠ SR, ako aj vlastných používateľov 

• zavedenie nového ekonomického informačného systému 

• v oblasti informačných technológií pôjde o: 

• konverzie údajov zo SPINu do nového FIS (napr. SOFIA) vrátane inštalácií klientov, zavádzania sys-
tému, administrácie používateľa, konzultácií a poradenstva 

• spoluprácu pri zavádzaní a ladení akademického informačného systému AIS pri koordinácii, admi-
nistrácii užívateľov, školenie užívateľov, príprave dát z celouniverzitných pracovísk a personalistiky 

• spoluprácu pri prechode na novú menu – Euro v rámci používaných IS a aplikácií, úpravy progra-
mov 

• vývoj nových aplikačných programov v oblasti rozhrania pre Štátnu pokladnicu, Sociálnu poisťovňu, 
štipendiá doktorandov, pre dôchodkové spoločnosti 

• dokončenie rekonštrukcie počítačovej siete NetEU na rýchlosť 10Gb/s medzi uzlami siete 

• internát Starohájska 4 a 8, Ekonóm – realizovanie rozvodov počítačovej siete na poschodia s pripo-
jením WiFi zariadení 

• pripojenie na optické vedenie do siete SANET a NetEU internát Vlčie hrdlo 

• pripojenie do siete internátu Horský park – Prokopa Veľkého rozvody z rekonštruovaného bloku F 

• sprístupnenie bezdrôtovej siete WiFi NetEU pre používateľov notebookov vo vestibuloch školy na 
jednotlivých podlažiach v objekte V2 pre zabezpečenie vyššej mobility a dostupnosti počítačovej sie-
te NetEU 

• namontovanie dataprojektorov do vybraných posluchární (C1.10, A3.04, A3.12 a A9.12) 

• rozširovanie automatizovaných systémov na použite bezkontaktných čipových kariet 

• vyššie nasadenie e-learningového systému skvalitnením inštalácie systému a výmenou technického vy-
bavenia 

• realizovanie jednej stabilnej videokonferenčnej miestnosti, aby sa mohli realizovať pravidelné videokon-
ferencie 
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3.2 ÚSTAV JAZYKOV EU 

RIADITEĽKA, VEDENIE, ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 
A PERSONÁLNY MANAŽMENT 

Organizačná štruktúra Ústavu jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave pretrváva v nezmenenej forme od 
roku 1990. Ústav jazykov ako celouniverzitné pedagogické a vedeckovýskumné pracovisko je riadený rekto-
rom prostredníctvom prorektora pre zahraničné vzťahy. V rámci dvojstupňovej organizačnej štruktúry je na 
čele ústavu vymenovaný riaditeľ, ktorému sú podriadení vedúci katedier. Vo februári 2007 nastala personál-
na zmena na poste riaditeľky ústavu a vedúcej Katedry románskych jazykov. 

Riaditeľka PROF. PHDR. LÍVIA ADAMCOVÁ, PHD. 
Vedenie MGR. EVA JANÍČKOVÁ zástupkyňa riaditeľky 

 MGR. MÁRIA FARKAŠOVÁ tajomníčka 

 PHDR. ELEONÓRA ZSAPKOVÁ, PHD. vedúca katedry anglického jazyka 

 PHDR. MILENA HELMOVÁ vedúca katedry nemeckého jazyka 

 PHDR. IVETA RIZEKOVÁ vedúca katedry románskych jazykov 

 PHDR. KATARÍNA STRELKOVÁ, CSC. vedúca katedry slovanských jazykov 

PREHĽAD PEDAGOGICKÝCH A NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV ÚJ EU K 31. 12. 2007 

Stav pedagogických pracovníkov sa zvýšil o tri nové miesta hlavne pre náročnosť výučby na Fakulte medzi-
národných vzťahov (profesor pre francúzsky jazyk, odborná asistentka s rodným jazykom francúzskym, lek-
tor s rodným jazykom anglickým). V rámci výberových konaní (odchod do predčasného dôchodku, rozviaza-
nie pracovného pomeru) boli prijaté mladé odborné asistentky so záujmom zvyšovať si kvalifikáciu v 3. stup-
ni štúdia. Súčasný stav môžeme označiť za dostačujúci do času prípadnej zmeny organizačnej štruktúry ús-
tavu. 

 TAB. 3.2.2 

 profesor docent odborný
asistent 

externý 
odborný asistent lektor zahraničný 

lektor MŠ SR celkom

KAJ – 2/1,53 23 – 1 – 26/25,53
KNJ 1 2 18 – – 2 23 
KRoJ 1 2 12/10,56 – – – 15/13,56
KSJ – – 4 1/0,5 – – 5/4,5 
pedagogickí pracovníci spolu 2 6/5,53 57/56,03 1/0,5 1 2 69/67,06
nepedagogickí pracovníci – – –   – 6/6 
spolu fyzický stav/prepočítaný stav 75/73,06

VZDELÁVACIA ČINNOSŤ 
Vzdelávacia činnosť uplynulého roka obsahovala aj špecifiká, ktoré sa v predchádzajúcich rokoch nevyskytli. 
V prvom rade to bolo zaradenie on line kurzov do výučby hospodárskeho anglického a nemeckého jazyka 
ako pilotný projekt KEGA č. 3/3078/05. V rámci kreditového systému sme sa dostali v rámci výučby až po 
najvyšší stupeň odbornej jazykovej prípravy, kde sme si overili nové učebné materiály pre tieto kurzy. Dru-
hým špecifikom hodnotenia vzdelávacej činnosti je organizácia zapisovania sa študentov na 2. cudzí jazyk 
testovaním sa prostredníctvom internetu http://moodle.euba.sk, (aplikácia IG č. 106004/05) vo vymedzenom 
časovom období. Túto skutočnosť pozitívne hodnotili samotní študenti. Testovanie veľmi uľahčilo prácu pri 
zaraďovaní študentov do krúžkov, čo sa odrazilo i vo vyučovacom procese vzhľadom na to, že študijné sku-
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piny boli vytvorené podľa vedomostnej úrovne. Pretrváva však technické negatívum, pretože univerzitný ser-
ver pri väčšom počte jeho užívateľov zlyháva a v dôsledku toho sme boli prinútení obnoviť dodatočné testo-
vanie. V oblasti štandardnej výučby sme naplnili hlavné poslanie pracoviska poskytovaním jazykovej prípra-
vy pre študentov všetkých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave v troch stupňoch štúdia v cudzích jazy-
koch: angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, ruština a slovenčina pre cudzincov. Arabčina 
sa vyučovala len na FMV. Pre študentov tejto fakulty sme realizovali štátne skúšky z cudzích jazykov a po 
viacročných skúsenostiach sme inovovali podmienky na ich absolvovanie. V komplexnej vzdelávacej činnosti 
učiteľov sa odzrkadľuje ich profesionálna erudovanosť, ktorú neustále rozvíjajú formou účasti na školeniach 
a konferenciách ako i profesionálnym rastom (PhD.), tvorbou učebných materiálov, didaktizovaním odbor-
ných textov a rôznych iných aktivít. V treťom roku zavedeného kreditového systému sa opäť vyskytla nejed-
notnosť v prijímaní kreditového systému jazykovej výučby na fakultách, preto sa prispôsobujeme každej fa-
kulte osobitne. Do tretieho špecifického okruhu hodnotenia v rámci vzdelávania zaraďujeme aj prípravnú fá-
zu na vytvorenie ďalšej fakulty EU v Bratislave, a to vypracovaním podkladov na študijný program Cudzie 
jazyky a interkultúrna komunikácia v rámci akreditovaného študijného odboru Cudzie jazyky a kultúry. 

VÝVOJ POMERNÉHO ZASTÚPENIA JEDNOTLIVÝCH CUDZÍCH JAZYKOV 

 GRAF 3.2.1 GRAF 3.2.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PEDAGOGICKÉ POVINNOSTI V LS 2006/2007 A V ZS 2007/2008 

V uplynulom roku pôsobilo v Ústave jazykov 66 interných vysokoškolských učiteľov, 1 externý učiteľ a 2 za-
hraniční lektori MŠ SR. 

 TAB. 3.2.3 

katedra priemerný týždenný úväzok 
KAJ 12 
KNJ 11 
KRoJ 12 
KSJ 13 
ÚJ EU spolu 12 

ODBORNÝ RAST UČITEĽOV 

V roku 2007 sa naplnili naše očakávania o schopnostiach odborných asistentov Ústavu jazykov zvyšovať si 
odbornú kvalifikáciu formou externého doktorandského štúdia na Fakulte medzinárodných vzťahov EU, Filo-
zofickej fakulte UK v Bratislave, Filozofickej fakulte KU v Prahe a na Pedagogickej fakulte TU v Trnave. Via-
cerí úspešne absolvovali maximum skúšok – kolokvií. V roku 2008 očakávame dve obhajoby záverečných 
prác, ako aj rozšírenie počtu školiteľov. V rámci výberových konaní bola prihláseným uchádzačom ponúknu-
tá možnosť ďalšieho odborného rastu a v jednom prípade sa aj zrealizovalo prijatie do 1. ročníka. Doktoran-
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dom (príloha č. 1) bola prednostne poskytnutá možnosť pravidelnej prezentácie ich čiastkových výstupov na 
konferenciách a seminároch. Vedenie ÚJ pripravilo pre nich I. doktorandský vedecký seminár dňa 02. 03. 
2007. 

  GRAF 3.2.3 
 

 
 

 

 

 

 

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
Ústav jazykov (nemá v štruktúre vedeckovýskumných pracovníkov na plný ani čiastočný úväzok) pokladá 
pedagogickú činnosť za prioritné poslanie, avšak veľký dôraz kladie na systematické prehlbovanie prirodze-
ného a motivovaného záujmu pedagógov o výskum. Hlavné ciele vedeckovýskumnej činnosti ústavu, 
v súlade s výhľadovými zámermi univerzity, boli vytýčené v zmysle skvalitňovania metód, spôsobov 
a prístupov výučby cudzích jazykov, overovania postupov v praxi a publikačnou prezentáciou výsledkov. 
Podporou aktívnych vystúpení na konferenciách sme vytypovali aj ďalších potenciálnych pedagógov pripra-
vených na riešenie nových úloh vedy. V hodnotenom období sme hlavné ciele naplnili úspešným ukončením 
štyroch rozpracovaných projektov. V dvoch projektoch išlo o uplatnenie nových technológií pri výskume a ich 
aplikácia do výučby, čím sme sa stali jedným z mála pracovísk na Slovensku, ktoré spracovali odborný cudzí 
jazyk formou blended-learning. Záverečnými výstupmi projektov sa stali učebné materiály pre II. stupeň 
vzdelávania Obchodné rokovania v nemčine a angličtine (KEGA č. 3/3215/05), interaktívne kurzy vo webovej 
podobe http://moodle.euba.sk Web based Training pre obchodnú angličtinu a nemčinu (KEGA č. 3/3078/05), 
vytvorenie špeciálnych testov na nový spôsob testovania sa študentov pre 2. cudzí jazyk v rámci kreditového 
systému prostredníctvom http://moodle.euba.sk Systém testovania vedomostných úrovní všeobecného 
a odborného ekonomického jazyka pre I. st. štúdia na EU v Bratislavev v anglickom a nemeckom jazyku (IG 
č. 106004/05). Do tlače je pripravené skriptum Improve Your Academic Listening Skills z projektu Zefektív-
nenie vnímania anglického ekonomického textu pri akademickom počúvaní (IG č. 106005/05). V projektoch 
okrem skúsených riešiteľov bolo zapojených aj 6 externých doktorandov (príloha č. 2). Nezanedbateľným 
faktom pre ústav bola opäť riešiteľská spolupráca v 2 projektoch vedených na iných fakultách. 

Druhou časťou plnenia hlavných cieľov vedeckovýskumnej činnosti bola motivácia na podanie nových pro-
jektov. V priebehu roka boli vypracované a podané 2 projekty KEGA a 4 inštitucionálne projekty a v každom 
z nich v prípade schválenia budú participovať aj externí doktorandi ÚJ. 
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EXTERNÍ DOKTORANDI Z ÚSTAVU JAZYKOV EU. PRÍLOHA Č. 1 TAB. 3.2.4 

Ekonomická univerzita v Bratislave – Fakulta medzinárodných vzťahov 
odborný asistent katedra od roku názov témy/školiteľ 

Ondrušová Terézia, Mgr. Ing. KNJ 2002 Vývoj jazykov v diplomacii a Európskej únii 
prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc. 

Bláhová Mária, PhDr. KAJ 2005 
Interkultúrna komunikácia ako dôležitý faktor medzinárodnej  
ekonomickej spolupráce 
prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc. 

Helmová Milena, PhDr. KNJ 2006 
Stratégie a taktiky v obchodných rokovaniach v podmienkach  
globalizácie 
doc. PhDr. Eva Ondrčková, CSc. 

Hulajová Ľubica, Mgr. KAJ 2006 Aspekty interkultúrnej komunikácie v globálnej spoločnosti 
doc. PhDr. Eva Ondrčková, CSc. 

Janíčková Eva, Mgr. KNJ 2006 
Vplyv interkulturality na vzťahy medzi svetovými  
hospodárskymi centrami 
doc. PhDr. Danuša Lišková, CSc. 

Némethová Ildikó, PhDr. KAJ 2006 
Kultúrne a komunikačné aspekty medzinárodných obchodných  
rokovaní 
doc. PhDr. Danuša Lišková, CSc. 

Vita Tiziano, Mgr. KRoJ 2006 Sociálno-ekonomické aspekty migrácie v Taliansku 
prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. 

Mikolajová, Zuzana, Mgr. KAJ 2007 Hospodársky a diplomatický protokol v diplomatickej praxi 
prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc. 

Univerzita Komenského v Bratislave – Filozofická fakulta 

Smoleňová Elena, Mgr. KRoJ 2003 
Obsah a rozsah termínu v ekonómii (porovnanie taliančiny  
so slovenčinou) 
doc. PhDr. František Hruška, CSc. 

Bodnár Zoltán, Mgr. KNJ 2004 
Výučba nemeckého odborného jazyka pomocou E-learningu  
a jeho vplyv na čítanie a hovorenie 
doc. PhDr. Eva Szeherová, PhD. 

Paľková Jana, Mgr. KRoJ 2004 Rétorika obdobia prechodu k demokracii v Španielsku – 1975 – 76 
doc. PhDr. Jana Lenghardtová, CSc. 

Rizeková Iveta, PhDr. KRoJ 2005 
Štýl profesionálnej komunikácie ekonómov v (spontánnej) ústnej  
a (pripravenej) písomnej podobe 
doc. PhDr. Oľga Orgoňová, PhD. 

Tomovčíková Stanislava, Mgr. KSJ 2005 

Analýza ekonomických textov s dôrazom na štylistické  
a syntaktické osobitosti hospodárskej korešpodencie  
v drevárskom priemysle 
prof. PhDr. Jozef Sipko, PhD. 

Gondová, Daniela, PhDr. KRoJ 2005 Kreativistické vyučovanie francúzskeho jazyka ako cudzieho jazyka
prof. PhDr. Štefan Švec, CSc. 

Dulebová Irina, Mgr. KSJ 2006 
Kultúra v transformačných procesoch strednej a východnej  
Európy: jazyk politiky a politická kultúra 
doc. PhDr. Ľubor Matejko, PhD. 

Karlova univerzita v Prahe – Filozofická fakulta 

Sehnal Roman, Mgr. KRoJ 2005 Augumentatívno-deminutívny spôsob tvorenia slov v taliančine 
Mgr. Pavel Štichauer, PhD. 

Trnavská univerzita v Trnave – Pedagogická fakulta 

Kunovská Ingrid, Mgr. KNJ 2005 Úloha médií vo vyučovaní reálií (s orientáciou na nemecký jazyk) 
doc. PaedDr. Hana Borsuková, CSc. 

Stradiotová Eva, PaedDr. KAJ 2005 Využitie médií vo vyučovaní cudzích jazykov 
prof. PhDr. Richard Repka, CSc. 
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PREHĽAD PROJEKTOV RIEŠENÝCH V ROKU 2007. PRÍLOHA Č. 2 TAB. 3.2.5 

druh projektu/číslo názov projektu vedúci riešiteľ ÚJ EU členovia riešiteľského tímu ÚJ EU 

KEGA 3/3078/05 
2005 – 2007 
č. 48 

Web based Training 
pre obchodnú angličtinu 
a nemčinu 

doc. PhDr. Danuša Lišková, CSc. 

Mgr. Zoltán Bodnár 
externý doktorand

Ing. Mgr. Terézia Ondrušová 
externý doktorand

PhDr. Jana Pospíšilová 
PhDr. Oľga Vereská 
PhDr. Ildikó Némethová 

externý doktorand

KEGA 3/3215/05 
2005 – 2007 
č. 49 

Príspevok k internacionalizácii 
vzdelávania na VŠ  
ekonomického zamerania 
Obchodné rokovania v NJ a AJ

doc. PhDr. Eva Ondrčková, CSc. doc. PhDr. Marta Grossmanová, CSc. 
doc. PhDr. Danuša Lišková, CSc. 

IG 106004/05 
2005 – 2007 

Systém testovania  
vedomostných úrovní AJ a NJ 
všeobecného a odborného 
ekonomického jazyka pre I. st. 
štúdia na EU v Bratislave  
v rámci kreditového systému 

Mgr. Katarína Seresová, PhD. 

PhDr. Milena Helmová 
externý doktorand

Mgr. Eva Janíčková 
externý doktorand

PhDr. Viera Bocková, PhD. 
PhDr. Tatiana Hrivíková, PhD. 
PaedDr. Eva Stradiotová 

IG 106005/05 
2005 – 2007 

Zefektívnenie vnímania 
anglického ekonomického textu 
pri akademickom počúvaní 

PhDr. Eleonóra Zsapková, PhD. 

PhDr. Hana Pašková 
PaedDr. Eva Stradiotová 

externý doktorand
Mgr. Lucia Hlubeňová 2005 – 2006 
PhDr. Mária Sztuková 2006 – 2007 
PhDr. Jarmila Rusiňáková 2006 – 2007 
Ing. Miloš Tumpach FHI 2005 

 
 TAB. 3.2.6 

druh projektu/číslo názov projektu vedúci riešiteľ z inej fakulty riešiteľ ÚJ EU 

VEGA 1/4598/07 
2007 – 2009 

Faktory a determinanty  
štrukturálnych vzťahov 
v distribučných procesoch 
v podmienkach 
internacionalizácie 
a globalizácie obchodovania 
a ich vplyv na realizáciu  
distribučnej stratégie firmy 

OF 
doc. Ing. Ferdinand Daňo, CSc. doc. PhDr. Marta Grossmanová, CSc. 

IGM 
2319202/05 
2005 – 2007 

Analýza európskych  
integračných procesov 
a ich pôsobenie vo vybraných 
politikách ES a EÚ 

FMV 
Ing. Jana Hošková 2005 – 2006 
Ing., Mgr. Magdaléna Hašková, PhD. 
2007 

Mgr. Ing. Terézia Ondrušová 

 

Publikačnú činnosť Ústavu jazykov za rok 2007 hodnotíme vysoko pozitívne. Odzrkadľuje to samotná štruk-
túra publikovaných výstupov, ako aj ich počet, na ktorom sa podieľali riešitelia projektov vedy, riešitelia za-
hraničných grantov (Leonardo da Vinci, ktoré sú nevykazované vo vedeckovýskumnej činnosti) a pedagógo-
via ústavu – externí doktorandi prezentujúci sa na seminároch a konferenciách. Ďalšiu skupinu výstupov 
predstavujú edičné tituly pedagógov z Vydavateľstva EKONÓM EU, ktorými reagujú na aktuálne potreby vý-
učby cudzích jazykov na jednotlivých fakultách. Početnú skupinu ostatných publikačných výstupov tvoria vy-
davateľské aktivity v tvorbe slovníkov (ŠJ, TJ) a učebníc (AJ, NJ), preklady odborných knižných titulov 
v iných vydavateľstvách, ďalej odborné práce prezentované na konferenciách a v nekarentovaných časopi-
soch, tiež publikované recenzie na tituly iných autorov o výučbe cudzích jazykov a pod. Časť výstupov 
z konferencií pokryli rozpočtové prostriedky z projektov KEGA a IG a zahraničných grantov z EÚ. Viacerí 
pedagógovia si opäť účasť na konferenciách uhradili aj z vlastných prostriedkov. Na náraste publikovaných 
výstupov sa odzrkadlilo i pridelenie mimoriadnych finančných prostriedkov zo strany univerzity. Pedagógo-
via, hlavne externí doktorandi, dostali možnosť vycestovať a konfrontovať čiastkové výstupy svojich dizer-
tačných prác na konferenciách a ostatní pedagógovia nezapojení do vedeckovýskumných úloh mohli pre-
zentovať súčasné trendy vo výučbe cudzích jazykov na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 
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  GRAF 3.2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2007 TAB. 3.2.7 

rok vykazovania 2007 
I. – X. XI. – XII.   

počet/AH počet/AH 

Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie   

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 2/53,220  

Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie   

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách 5/111,753  

BCB Učebnice pre základné a stredné školy  1/7,000 

BCI Skriptá a učebné texty 7/56,470 2/16,851 

EAJ Odborné preklady publikácií – knižné 1  

FAI Redakčné a zostavovateľské práce 3 1 

Skupina C – Ostatné recenzované publikácie   

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch 3  

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 6 4 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 3 6 

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 13  

BEC Odborné práce v recenzovaných zahraničných 6 3 

BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch 2 3 

Skupina X – Nezaradené   

BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch 6 1 

BEF Odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch 3 2 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch  3 

GAI Výskumné štúdie a priebežné správy 3  

GHG Práce zverejnené na internete 1  

GII Rôzne publikácie a dokumenty 7 3 

spolu 71 29 
spolu 100 

Graf publikovaných výstupov v roku 2007

Výskumné projekty
19 %

Pedagógovia 
v 3. stupni štúdia

11 %

Edičný program EKONÓM
10 %

Ostatné výstupy 
z pedagogickej činnosti

48 %

Projekty Európskej únie
12 %
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MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 
Rozvoj medzinárodnej spolupráce v rámci Ústavu jazykov sa prelínal do každej z vyššie hodnotených čin-
ností ústavu. Najviac podielu na spolupráci, ako aj vo vyhľadávaní nových partnerov malo zameranie rieše-
ných výskumných úloh a projektov podporovaných Európskou úniou. Aktívne výstupy na zahraničných konfe-
renciách neznamenajú len výmenu skúseností a prezentáciu dosiahnutých výsledkov, ale poskytujú i mož-
nosť nadväzovať nové kontakty a získať nových partnerov na spoluprácu. Spolupracujeme s viacerými uni-
verzitami a odbornými vysokými školami a uvádzame najvýraznejšie výsledky: Rakúsko (Fachhochschule 
Wien, Fachhoschule Eisenstadt, Johannes Kepler Universität Linz): aktivity – vypracovanie spoločného projektu 
Leonardo da Vinci, participácia na obsadzovaní miest prednášajúcich v rámci nového študijného programu, 
NSR (Universität Passau, Universität Halle, Fachhochschule Nürtingen-Geislingen): aktivity – realizácia vý-
menného študijného pobytu po 13 študentov v spolupráci FHI EU a Halle, Česká republika (Vysoká škola 
ekonomická a Česká zemědělská univerzita v Prahe, Masarykova univerzita v Brne): aktivity – pravidelné po-
zývanie pedagógov ÚJ na konferencie, individuálne konzultácie pri riešení výskumných úloh, Rusko (Povolž-
ská akadémia verejnej správy v Saratove, Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov, Ruská eko-
nomická akadémia G. V. Plechanova, Štátny inštitút ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve): aktivity – štu-
dijné pobyty pre 50 študentov EU, týždenný pobyt 2 učiteliek KSJ, členstvo v redakčnej rade zborníka vedec-
kých prác v Saratove a Maďarsko (Széchenyi István Egyetem v Györi): aktivity – príprava medzinárodnej konfe-
rencie. V rámci uzatvorených zmlúv na zahraničné granty Leonardo da Vinci (príloha č. 3) sme spolupracovali 
s nasledovnými univerzitami: Universidad de Navarra (ES), Eberhard-Karls Univesitat Tübingen (DE), Akade-
mia Ekonomiczna im K. Adamieckiego w Katowicach (PL), Haute Ecole Paul-Henri Spaak, Brussels (BE), 
Aristotle University of Thessaloniki (EL), Vilnius University (LT), Centro Europeu de Línguas, Lisabon (PT), 
Arbeit und Leben (DE), Pilgrims (UK), GAPC (ES), SupEuropa (FR). Medzi neoddeliteľnú súčasť medziná-
rodných aktivít ústavu zaraďujeme i spoluprácu so zahraničnými vzdelávacími inštitúciami ako British Council, 
Goetheho inštitút (skúšky študentov na získanie certifikátu Prüfung Wirtschaftsdeutsch International – PWD, or-
ganizácia prednášky „Medzinárodné parlamentné štipendium“, ktorú pripravil člen Bundestagu Bartolomeus 
Kalba pre študentov Ekonomickej univerzity, medzinárodné vysokoškolské fórum „Stammtisch“, čítanie 
a prednes nemeckých textov „Lange Nacht der kurzen Texte“), Rakúsky inštitút, Francúzsky inštitút (realizácia 
skúšok z celoslovenskou pôsobnosťou na získanie certifikátov Obchodnej a priemyselnej komory v Paríži: 
Certificat de français professionnel, Diplôme de français des affaires 1, Diplôme de français des affaires 2, Certifi-
cat de français juridique, získavanie francúzskych edičných titulov na vybudovanie knižných fondov pre Katedru 
románskych jazykov), Taliansky kultúrny inštitút (vysielanie študentov EU na štipendijné pobyty). V roku 2007 
sme naďalej spolupracovali s Prüfungszentrale Wien a vykonávali skúšky pre študentov na získanie certifikátov 
Östereichisches Sprachdiplom Deutsch a certifikátov Deutsch als Fremdsprache v spolupráci s TestDaF-
Institut Hagen. Medzi aktivity medzinárodného charakteru možno zaradiť i pôsobenie Inštitútu pre akreditáciu 
jazykovej výučby na univerzitách v strednej Európe UNIcert®LUCE pri našom ústave. Akceptácie skúšok 
v rámci tohto inštitútu platia zatiaľ iba v Poľsku, Česku, Maďarsku, Nemecku a Rakúsku, pretože podobných 
navzájom si konkurujúcich zariadení je v Európe viacero. 

Vedúca Katedry slovanských jazykov PhDr. Katarína Strelková, CSc., jazykovedkyňa a prekladateľka 
z ruštiny, bola za viacročnú a mimoriadnu aktivitu v oblasti medzinárodnej spolupráce odmenená Medailou 
A. S. Puškina za „významný prínos do rozvoja rusko-slovenských kultúrnych vzťahov“ dňa 06. 06. 2007.  
Udelením Ruskej štátnej ceny prezidentom Ruskej federácie sa v širokej verejnosti viac zviditeľnil Ústav ja-
zykov ako aj celá Ekonomická univerzita v Bratislave. 
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PREHĽAD ZAHRANIČNÝCH GRANTOV Z EÚ A ICH VÝSTUPOV – 2007. PRÍLOHA Č. 3 TAB. 3.2.8 
druh projektu/číslo názov projektu vedúci riešiteľ z ÚJ EU členovia riešiteľského tímu z ÚJ EU

Leonardo da Vinci 
PL/04/B/F/LA-174457 
2004 – 2007 

Standardisation of Teaching 
Methods of Less Popular 
European Languages 

PhDr. Ildikó Némethová 
lokálny koordinátor 

doc. PhDr. Danuša Lišková, CSc. 
doc. PhDr. Eva Ondrčková, CSc. 

BAB01 NÉMETHOVÁ, Ildikó – LIŠKOVÁ, Danuša – ONDRČKOVÁ, Eva. Štandardizovaný sylabus pre menej vyučované európske  
  jazyky: metóda siedmich krokov = seven-step method. preklad: Ida Skýpalová. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2007.  
  101 s. ISBN 978-80-225-2320-2. 
BAB02 NÉMETHOVÁ, Ildikó – LIŠKOVÁ, Danuša – ONDRČKOVÁ, Eva. Štandardizovaný sylabus pre menej vyučované európske  
  jazyky: metóda siedmich krokov = seven-step method [elektronický zdroj]. preklad: Ida Skýpalová. Bratislava: Vydavateľstvo  
  EKONÓM, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2320-2. 
 

Leonardo da Vinci 
PT/04/B/F/LA-159070 
2004-2007 

Language Facilitator PhDr. Tatiana Hrivíková, PhD. 
lokálny koordinátor PhDr. Viera Bocková, PhD. 

Council of Europe 
Project B2 – LEA 
2004 – 2007 

Language Educator Awareness ECML – Graz 
Mercedes Bernaus PhDr. Viera Bocková, PhD. 

AFC01 BOCKOVÁ, Viera. Language educator plurilingual awareness. In Interkulturní dimenze ve výuce cizích jazyků: sborník  
  příspěvkú z mezinárodní konference, Pardubice. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. ISBN 80-7194-893-4. S. 23-28. 

BEE03 BOCKOVÁ, Viera. Language educator plurilingual awareness. In Sociokuľturnyje problemy jazyka i kommunikacii: sbornik  
  naučnych trudov. Saratov: Povolžskaja akademija gosudarstvennoj služby im. P. A. Stolypina, 2006. ISBN 5-8180-0236-5.  
  S. 153-156. 
 

Leonardo da Vinci 
SK/05/B/P/LA-177427 
2005 – 2007 

Transparency in the Acquired 
Language Competences 

PhDr. Helena Šajgalíková, PhD. 
kontraktor a koordinátor 

doc. PhDr. Daniela Breveníková, CSc.
PhDr. Mária Mrázová 
Mgr. Ingrid Kunovská 

BEC06 ŠAJGALÍKOVÁ, Helena. Transparentnosť v nadobudnutých jazykových kompetentnostiach. In Kompetence v cizích jazycích 
  jako důležitá součást profilu absolventa vysoké školy: sborník příspěvků z mezinárodní konference konané     
  13. – 14. září 2007 v Brně [elektronický zdroj]. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2007. 
 

Socrates Erasmus 1 
63827-IC-4-2001-1-SK-
ERASMUS-PROGUC-1 
2003 – 2006 

Comunicación Intercultural  
en las Relaciones Económicas 
Internacionales 

ÚMP – doc. PhDr.  
Jana Lenghardtová, CSc. 

Mgr. Jana Paľková  
PhDr. Maroš Puchovský 

BCI04 PUCHOVSKÝ, Maroš. Latinskoamerická civilizácia: východiská, názory, perspektívy. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM,  
  2006. 88 s. ISBN 80-225-2256-2. 

FAI01 LENGHARDTOVÁ, Jana (zost.) – PAĽKOVÁ, Jana (zost.). Actas: Comunicación intercultural en las relaciones económicas  
  internacionales. editoras: Jana Lenghardtová, Jana Paľková. Bratislava: Editorial EKONÓM, 2006. 86 s. ISBN 80-225-2259-7. 

FAI02 PAĽKOVÁ, Jana (zost.) – VINCOVÁ, Monika (zost.). Introducción a la historia de españa y América Latina: presentaciones  
  de temas seleccionados. Bratislava: Editorial EKONÓM, 2006. 89 s. Projekt SOCRATES ERASMUS 1,      
  2003-3676/001-001-S02 21CIEU ISBN 80-225-2261-9. 
FAI03 PAĽKOVÁ, Jana (zost.) – VINCOVÁ, Monika (zost.). Introducción a la historia de españa y América Latina: presentaciones  
  de temas seleccionados [elektronický zdroj]. Bratislava: Editorial EKONÓM, 2006. CD-ROM.        
  Projekt SOCRATES ERASMUS 1, 2003-3676/001-001-S02 21CIEU 

BEF01 PAĽKOVÁ, Jana. La España del siglo XIX. Crisis del 98. In Introducción a la historia de españa y América Latina:   
  presentaciones de temas seleccionados. Bratislava: Editorial EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2261-9. S. 43-52. 

BEF02 PAĽKOVÁ, Jana. La España de los reyes católicos. In Introducción a la historia de España y América Latina: presentaciones 
  de temas seleccionados. Bratislava: Editorial EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2261-9. S. 28-31. 

BEF03 PAĽKOVÁ, Jana. La reconquista española. In Introducción a la historia de España y América Latina: presentaciones   
  de temas seleccionados. Bratislava: Editorial EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2261-9. S. 22-27. 

SPOLUPRÁCA S PRAXOU, PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ 

SPOLUPRÁCA S PRAXOU 

Vzhľadom na to, že ÚJ ako pracovisko nemá vlastných študentov, má spolupráca s praxou iný charakter ako 
spolupráca fakúlt s praxou. Napriek tomu sa učitelia ÚJ usilujú zabezpečiť pre poslucháčov vyšších ročníkov 
prednášky nemeckých a rakúskych odborníkov pôsobiacich vo firmách na Slovensku ako i prednášky nemec-
kých a rakúskych manažérov. Veľký význam pre ÚJ má i spolupráca s nemeckou firmou ICUnet.AG v Pas-
sau, ktorá pripravuje nemeckých manažérov na pôsobenie v zahraničí. Venuje sa hlavne tréningom v inter-
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kultúrnej komunikácii, spolupracuje s podnikmi ako i s rôznymi univerzitami a poriada workshopy, medziná-
rodné konferencie a celosvetové sympózia, na ktoré každoročne pozýva i členov nášho ústavu. Inou formou 
aktivít s prepojením na prax je účasť pedagógov v štátnicových komisiách, v komisiách na výber štipendistov na 
štúdium v zahraničí cez SAIA, práca v redakčných radách, vyhotovenie recenzií pre vydavateľstvá, posu-
dzovanie nových KEGA projektov pre MŠ SR, zabezpečovanie odbornej praxe na Slovensku pre zahranič-
ných študentov, tvorba oponentských posudkov diplomových a dizertačných prác pre iné univerzity na Slo-
vensku. Spojenie s praxou predstavuje aj projekt ESF JPD NUTS II Cieľ 3, č.13120120125, Internacionalizá-
cia vzdelávania ekonómov a manažérov, v ktorom bolo v roku 2007 zapojených 19 pedagógov s realizáciou 
skupinových tréningov a komplexom individuálnych konzultácií na zvýšenie úrovne jazykovej pripravenosti 
učiteľov Ekonomickej univerzity. 

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ 

Podnikateľská činnosť Ústavu jazykov predstavovala organizáciu jazykových kurzov na zvyšovanie si jazy-
kovej kompetencie frekventantov z praxe a tých, ktorí sa na ňu pripravujú. Bohužiaľ podnikateľská činnosť 
z roka na rok klesá a tak v roku 2007 mohla pokryť minimum na bežné výdavky a účasť pedagógov na nie-
ktorých konferenciách. Ďalšou príčinou je i realizácia našich kurzov vo večerných hodinách. Zisky z podnika-
teľskej činnosti UNIcert®LUCE, ktorý bol organizačne pričlenený k ÚJ spravuje jej predsedníčka a ÚJ nemá 
prehľad o jeho finančných záležitostiach ani o rozdeľovaní alebo využití jeho prostriedkov. 

ZÁMERY ROZVOJA ÚJ NA ROK 2008 
• Rozvojové trendy v pedagogickej a rozvojovej činnosti 

• vypracovať a uviesť do praxe samohodnotiace testy pre 1. cudzí jazyk, 

• aktualizovať študijné materiály v rámci kreditového systému, 

• prehlbovať spoluprácu s odbornými katedrami EU na terminológii ekonomických vied, 

• pokračovať v individuálnom štúdiu nových metód a foriem vyučovania cudzích jazykov, ich vzájomného 
porovnávania, hodnotenia a využívania v pedagogickej praxi, 

• pripraviť nový celouniverzitný študijný program „Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia“ na  akreditá-
ciu, 

• príprava podkladov a predpokladov na transformovanie ÚJ na vznik novej 7. fakulty EU „Fakulty apliko-
vaných jazykov a interkultúrnej komunikácie“. 

• zintenzívniť medzinárodné aktivity a pripraviť podmienky na realizáciu rozširovania spolupráce so zahra-
ničných inštitúciami s cieľom skvalitňovať podmienky a vedeckovýskumnú činnosť na základe vzájomnej 
výmeny skúseností, spolupráca na medzinárodných projektoch a pod, 

• venovať pozornosť informatizácii a jej implementácii do vyučovacieho procesu, 

• osobitnú pozornosť venovať skvalitneniu vybavenia elektronickými médiami. 

ROZVOJOVÉ TRENDY VO VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI A PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI 

• 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 2009 a zapojiť do ich realizácie 
všetkých novoprijatých pedagógov ÚJ, 

• prezentovať výsledky výskumu vo vedeckom časopise Ekonomické rozhľady, 

• podporovať vydávanie odborných knižných publikácií, skrípt a vedeckých prác v domácich vydavateľ-
stvách, 

• zabezpečiť odborný rast pedagógov formou doktorandského štúdia a habilitácií, 

• iniciovať organizovanie vedeckých podujatí (konferencií, sympózií a vedeckých seminárov) v roku 2008. 
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3.3 CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 

RIADITEĽ, VEDENIE, ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA, 
PERSONÁLNY MANAŽMENT 

Centrum ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave (CĎV EU) je celouniverzitným vzdeláva-
cím, výskumným, znaleckým, informačným, konzultačným a poradenským pracoviskom orientovaným na 
ďalšie vzdelávanie a ekonomické znalectvo v študijných a vedných odboroch, v rámci ktorých pripravuje ab-
solventov EU v Bratislave. 

CĎV EU SA ČLENÍ NA 

• útvar riaditeľa 

• Inštitút vzdelávania CĎV EU 

• Inštitút ekonomického znalectva a expertíz CĎV EU 

• Ekonomicko-prevádzkový útvar CĎV EU 

Do 6. júna 2007 bola poverená vedením Centra ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave 
(CĎV EU) Jarmila Jendeková, vedúca Inštitútu vzdelávania CĎV EU. 

Na základe výsledkov výberového konania od 7. júna 2007 je riaditeľom CĎV EU Ing. František Kurej. 

VEDENIE CĎV EU 

ING. FRANTIŠEK KUREJ riaditeľ 
JARMILA JENDEKOVÁ vedúca Inštitútu vzdelávania 
PROF. ING. ŠTEFAN MAJTÁN, CSC. vedúci Inštitútu ekonomického znalectva a expertíz 
ING. HANA ŠKOLKAYOVÁ vedúca Ekonomicko-prevádzkového útvaru 
K 31. decembru 2007 pracovalo v CĎV EU 28 zamestnancov, z toho 17 manažérov/metodikov, 1 zamestna-
nec pre vedu a výskum, 5 zamestnancov kategórie THP a  5 zamestnancov kategórie R. V priebehu roka 
2007 uzatvorilo pracovný pomer s CĎV EU 9 zamestnancov a pracovný pomer ukončilo 13 zamestnancov. 

AKTIVITY A VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH INŠTITÚTOV V ROKU 2007 

ÚTVAR RIADITEĽA 

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 

PROJEKT KEGA 
CĎV EU rieši trojročný projekt KEGA MŠ SR so začiatkom riešenia v roku 2006 a s termínom ukončenia 
v roku 2008 s názvom Spoločenská zodpovednosť firiem (Social corporate responsibility). Projekt je riešený 
v spolupráci s Fakultou sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a s Fa-
kultou podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

V roku 2007 bol uskutočnený dotazníkový prieskum medzi malými, strednými a veľkými firmami z oblastí 
uplatňovania princípov spoločenskej zodpovednosti firiem. Uskutočnila sa predbežná analýza údajov získa-
ných prieskumom. Výsledkom projektu bude záverečná štúdia v roku 2008. 
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PROJEKTY ESF 
Manažérske kompetencie v podmienkach Európskej únie 
Projekt bol vecne riešený v rokoch 2005 a 2006. Dňa 27. januára 2007 sa konala monitorovacia a finančná 
kontrola projektu. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky. Záverečná refundácia finančných prostried-
kov projektu bola v marci 2007, a tým je projekt uzavretý. 

PRÁVO A EKONÓMIA V PODMIENKACH EU 
Projekt bol riešený v rokoch 2005 až 2007. Vo februári 2007 sa uskutočnilo záverečné kolokvium frekventan-
tov večernej formy štúdia, kde 34 frekventantov úspešne ukončilo štúdium. Projekt bol ukončený 15. júna 
2007. 

V rámci Dňa otvorených dverí CĎV EU 17. mája 2007 sa uskutočnili: 

• odborný seminár „Aktuálne problémy ohodnocovania majetku v podmienkach Slovenskej republiky“, 

• odborné prednášky z finančníctva: 

• Euro – príležitosti a dôsledky, 

• Predpoklady zavedenia eura. 

Zamestnanci CĎV EU sa zúčastnili na medzinárodných vedeckých konferenciách. 

MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY, MEDZINÁRODNÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY A JAZYKOVÉ KURZY 

V roku 2007 sa  vyvíjali 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. 

EULLearN – European University Lifelong Learning Network – táto medzinárodná sieť má za úlohu pod-
porovať výmenu skúseností, šíriť dobré praktiky, deliť sa o problémy, myšlienky a nápady v oblasti celoživot-
ného vzdelávania. 

CĎV EU pokračuje v tejto spolupráci aj v nasledujúcom programovom období, v rokoch 2007 – 2010. 

European Lifelong Learning Innovation, Dissemination and Application Network (ELLIDAN) – dňa 23. 
marca 2007 bola podpísaná ďalšia spolupráca v projekte. 

SLOVENSKO-NEMECKÉ ŠTÚDIUM MBA 

V rámci štúdia MBA prebiehal 10. ročník tohto špecializovaného slovensko-nemeckého štúdia. Prvý rok štú-
dia ukončilo v júni 2007 8 študentov s osvedčením Euromanažér. Dňa 6. júla 2007 bolo na ESCP-EAP 
v Berlíne slávnostne promovaných 5 slovenských študentov, pričom dvaja z nich sa v záverečnom vyhodno-
tení prospechu všetkých študentov študujúcich CeMBA umiestnili na prvých dvoch miestach. 

V júni 2007 bola na Ministerstvo školstva SR predložená k akreditácii nová koncepcia MBA s počtom hodín 
270 za prvý rok štúdia. Štúdium bolo akreditované aj na nasledujúce obdobie. Na 11. beh štúdia MBA na-
stúpilo 11 študentov. 

V priebehu roka sa pripravovala spolupráca so spoločnosťou DELL, ktorá má záujem podporovať svojich 
zamestnancov v štúdiu CeMBA. Vyvrcholením tejto spolupráce bude dňa 24. januára 2008 DELL-ESCP-
EAP MBA EVENT, ktorý sa bude konať v priestoroch spoločnosti DELL v Bratislave. 

JAZYKOVÉ KURZY 

V roku 2007 boli akreditované na Ministerstvo školstva SR 3 jazykové kurzy a to: 

Easy English: Angličtina pre začiatočníkov – 3 moduly s počtom hodín 132, 

Easy English: Angličtina pre stredne pokročilých – 4 moduly s počtom hodín 176, 
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Interaktívne bankovníctvo v anglickom jazyku s počtom hodín 30. 

Jazykových kurzov sa v roku 2007 zúčastnilo celkovo 80 osôb, z toho: 

Business English – 11 frekventantov (1 kurz), 

Easy English – 61 frekventantov (6 kurzov), 

Interaktívne bankovníctvo v anglickom jazyku – 8 frekventantov (1 kurz). 

CĎV EU zabezpečovalo v rámci firemných kurzov výučbu anglického jazyka. 

VZŤAHY S VEREJNOSŤOU 

• aktualizácia a inovácia www stránky CĎV EU, 

• aktualizácia aktivít na www. education.sk, 

• posielanie informácii o vzdelávacích aktivitách cez e-maily, 

• propagácia aktivít CĎV EU na webovej stránke Ekonomickej univerzity v Bratislave, 

• spolupráca na webovej stránke Profesor.sk, 

• poskytovanie informácii o vzdelávacích aktivitách cez e-maily a telefonicky, 

• registrácia CĎV EU na webových stránkach, 

• spolupráca s inzertnými oddeleniami médií, 

• zhotovenie propagačných letákov na vybrané aktivity CĎV EU. 

INŠTITÚT VZDELÁVANIA 

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIE, KURZY A SEMINÁRE 

EKONÓMIA PRE KAŽDÉHO – MARKETING, MANAŽMENT, EKONOMIKA 

• v júni záverečné kolokvium pre 20 absolventov, 

• v októbri začiatok výučby pre 16 záujemcov. 

MODULOVÉ E-LEARNINGOVÉ VZDELÁVANIE – ŠTÚDIUM Z OBLASTI MARKETINGU, MANAŽMENTU A FINANČNÍCTVA 

• v priebehu roka 2007 začali dva behy tejto formy vzdelávania, a to v apríli a v novembri, 

• zúčastňuje sa ho 29 študujúcich. 

ŠKOLENIA NA INFORMAČNÉ SYSTÉMY ŠTÁTNEJ POKLADNICE 

• v termíne január – december 2007 absolvovalo školenie 354 zamestnancov verejnej správy. 

AKRUÁLNE ÚČTOVNÍCTVO 

• v roku 2007 sa organizovali kurzy a semináre „Účtovníctvo štátu a samosprávy podľa princípov Medziná-
rodných účtovných štandardov pre verejný sektor“ v rámci Projektu jednotného štátneho účtovníctva 
a výkazníctva. 

• v termíne január – december absolvovalo školenie 5 921 frekventantov. 

ŠKOLENIA ITMS – PROJEKTOVÉ A FINANČNÉ RIADENIE PRE ESF A ERDF 

• jednodňové a dvojdňové vzdelávanie v základných a konzultačných kurzoch, v metodike systému projek-
tového a finančného riadenia pre programové obdobie 2008 – 2013 
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• v termíne júl až december 2007 absolvovalo 658 zamestnancov verejnej správy. 

PRÍPRAVNÉ KURZY NA VYKONANIE PRIJÍMACEJ SKÚŠKY NA EU 

• v piatich ponúkaných formách absolvovalo prípravné kurzy 504 študentov. 

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU – ODBOR EKONOMIKA 

• v máji záverečné skúšky – 11 absolventov, 

• v októbri otvorený nový ročník – 9 študujúcich. 

ANGLIČTINA PRE SENIOROV 

• ukončené 2 kurzy pre začiatočníkov (február a jún) – 21 absolventov, 

• v októbri otvorené 2 kurzy pre začiatočníkov a mierne pokročilých – 17 študujúcich. 

FIREMNÉ VZDELÁVANIE 

• seminár „Komunikácia s klientom“ pre 20 účastníkov objednávateľa. 

INŠTITÚT EKONOMICKÉHO ZNALECTVA A EXPERTÍZ 

ZNALECKÁ ČINNOSŤ 

• v priebehu roka 2007 bolo vypracovaných 12 znaleckých posudkov, 

• v rámci Dňa otvorených dverí CĎV EU bol organizovaný odborný seminár na tému: „Aktuálne problémy 
ohodnocovania majetku v podmienkach Slovenskej republiky“. 

VZDELÁVACIA ČINNOSŤ 

Odborné minimum pre znalcov 01. 02. – 26. 02. 2007 21 účastníkov

Odborné minimum pre tlmočníkov a prekladateľov 15. 03. – 02. 04. 2007 22 účastníkov

Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov 24. 05. – 08. 06. 2007 22 účastníkov

Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov 27. 09. – 08. 10. 2007 12 účastníkov

Ohodnocovanie majetku podnikov 22. 10. 2007 – máj 2009 20 účastníkov

EKONOMICKO-PREVÁDZKOVÝ ÚTVAR 

Ekonomicko-prevádzkový útvar zabezpečuje materiálne potreby CĎV EU, zodpovedá za jeho prevádzku 
vrátane zabezpečovania prevádzkyschopnosti bufetu, apartmánu a relaxačného strediska pri CĎV EU. 

Ku koncu roka 2007 sa zrealizovalo napojenie budov CĎV EU na pult centrálnej ochrany mestskej polície 
Bratislava v dôsledku čoho boli zredukované služby na vrátnici (nevykonávajú sa nočné služby a služby 
v nedeľu a sviatky). 

HOSPODÁRENIE CĎV EU V ROKU 2007, POROVNANIE S ROKOM 2006 
CĎV EU dosiahlo v roku 2007 výnosy vo výške 9 786 519,52 Sk, čo predstavuje oproti skutočnosti roka 
2006, kedy výnosy predstavovali sumu 8 577 021,84 Sk, nárast výnosov o viac ako 14 %. 

Náklady CĎV EU v roku 2007 dosiahli sumu 10 905 371,48 Sk, čo predstavuje oproti skutočnosti roka 2006, 
kedy náklady predstavovali sumu 11 343 631,09 Sk, pokles nákladov o cca. 4 %. 
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Hospodársky výsledok CĎV EU v roku 2007 bol na úrovni  -1 118 851,96 Sk, čo predstavuje oproti skutoč-
nosti roka 2006, kedy hospodársky výsledok predstavoval sumu  -2 766 609,25 Sk, zlepšenie hospodárske-
ho výsledku o 1 647 757,29 Sk. 

ZÁMERY ROZVOJA CĎV EU NAROK 2008  
Zámery rozvoja CĎV EU vychádzajú z Koncepcie ďalšieho rozvoja Centra ďalšieho vzdelávania Ekonomic-
kej univerzity v Bratislave na roky 2007 – 2011 s výhľadom do roku 2015, ktoré prerokovalo a odsúhlasilo 
vedenie CĎV EU na porade vedenia dňa 20. júla 2007. 

Zámerom CĎV EU v roku 2008 je najmä: 

• realizovať a rozvíjať vzdelávacie aktivity, ktoré sú konformné s požiadavkami trhu, 

• rozvíjať spoluprácu s profesijnými a akademickými inštitúciami, ako aj ďalšími participujúcimi na systéme 
ďalšieho vzdelávania, 

• začať spoluprácu s firmami a spoločnosťami tak, aby sa CĎV EU stalo pre nich poskytovateľom kom-
plexných služieb v oblasti ďalšieho vzdelávania s cieľom rešpektovať jedinečnosť každej firmy a vytvárať 
pre ňu originálne vzdelávanie, 

• pripravovať a implementovať projekty vzdelávacích programov v rámci štrukturálnych fondov EÚ, 

• organizovať tematické konferencie a odborné semináre pre finančníkov a manažérov firiem a organizácií 
verejnej správy, 

• rozšírenie terajšej pozície vo vzdelávacích programoch schválených Ministerstvom spravodlivosti SR do 
oblasti programov tzv. sústavného a osobitného vzdelávania znalcov, 

• zvyšovanie kvalitatívnej úrovne ponúkaných kurzov – kvalitou lektorského zboru, metodickou prípravou, 
materiálnym zabezpečením, zabezpečením študijnou literatúrou a pod. 
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3.4 SLOVENSKÁ EKONOMICKÁ KNIŽNICA 

RIADITEĽKA, VEDENIE, ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA, 
PERSONÁLNY MANAŽMENT 

Riaditeľka PHDR. RENATA MÁRTONOVÁ 
Zástupkyňa riaditeľky MGR. IVETA PLECENIKOVÁ 
Sekretárka GABRIELA SUČANSKÁ 
Metodik PHDR. SIMONA HUDECOVÁ 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

oddelenie rozvoja a metodiky knižničného systému (ORM) Ing. Daniela Radochová 

oddelenie nadobúdania a spracovania knižničného fondu (ONS) Mgr. Gabriela Nováková 

oddelenie služieb, správy a ochrany knižničného fondu (OSS) Božena Černá 

bibliograficko-informačné oddelenie (BIO) Mgr. Iveta Pleceniková 

multifunkčné študijno-informačné centrum – INFOCEN Mgr. Marta Gáfriková 

 

Slovenská ekonomická knižnica (ďalej len „SEK“) spolupracovala na „Procesnom a organizačnom audite 
rektorátu a celouniverzitných pracovísk Ekonomickej univerzity v Bratislave“. 

Vzhľadom na efektívnu realizáciu procesu bibliografickej registrácie publikačnej činnosti pracovníkov EU 
a uvedenie modulu EPC do rutinnej prevádzky boli presunuté 2 pracovné sily z oddelenia rozvoja a metodiky 
informačného systému (ORM) do bibliograficko-informačného oddelenia (01. 06. 2007). 

Pretrvávajúcim problémom SEK je vysoká fluktuácia pracovníkov, čo ovplyvňuje plynulé fungovanie pre-
vádzky knižnice. 

K 31. 12. 2007 bolo v SEK 43 pracovníkov (prepočítaný stav 42), z čoho 2 zamestnanci sú zaradení do ka-
tegórie „R“. 

KNIŽNIČNÝ A INFORMAČNÝ FOND 
Proces systematického budovania knižničného a informačného fondu SEK sa realizoval na základe profilácie 
vysokoškolského štúdia, zamerania vedeckovýskumnej činnosti, študijných potrieb študentov graduálneho 
a postgraduálneho štúdia a obsahovej orientácie fondu knižnice. Budovanie fondu je determinované zása-
dami akvizičnej politiky SEK. 

Nadobúdanie relevantných dokumentov sa realizuje formou nákupu, darov, grantov, sponzoringov, povin-
ným výtlačkom z Vydavateľstva EKONÓM a domácou a zahraničnou výmenou dokumentov. 

V rámci centrálneho nákupu sa nadobúdali klasické a elektronické informačné dokumenty periodického 
a neperiodického charakteru pre všetky fakulty a celouniverzitné pracoviská EU a pre SEK. 

Finančná čiastka na nákup všetkých druhov dokumentov pre EU predstavovala výšku 3 050 326,- Sk 
a na nákup dokumentov SEK vrátane Pobočky SEK v Košiciach výšku 1 107 232,- Sk. 
Výrazným prínosom pre obsahovú profiláciu knižničného fondu SEK bol najmä prírastok: 1. z Medzinárod-
ného menového fondu z Washingtonu, kde v rámci pokračovania programu „IMF Program depozitných kniž-
níc“ sme získali a spracovali 815 titulov/822 exempl., 2. zo Svetovej banky z Washingtonu sme získali      
a spracovali 105 titulov/124 exempl. vydávaných SB, 3. z centrály OECD v Paríži sme získali 239 titulov/250 
exempl., 4. zo Štatistického úradu SR sme získali 128 titulov/134 exempl. 
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SEK prostredníctvom CVTI SR bezplatným prevodom získala z dlhu Ruskej federácie 82 titulov knižných 
publikácií v hodnote 4 684 USD a 43 600 rubľov (asi 160 714,- Sk), ktoré sú na štúdium prezenčne prístupné 
vo Všeobecnej študovni. 

Z Vydavateľstva EKONÓM knižnica bezplatným prevodom získala 102 titulov/404 exempl. študijnej literatúry 
v hodnote 65 216,- Sk, čo je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi najnižší počet dodaných exemplárov. 
Nedostatočný počet študijnej literatúry sa musel riešiť jej dokupovaním, čím sa znížila možnosť nadobúdania 
domácej a zahraničnej profilovej literatúry. 

V rámci realizácie domácej a zahraničnej výmeny dokumentov SEK získala prevažne štatistické dokumenty 
a univerzitné vysokoškolské časopisy. Vedecký časopis EU „Ekonomické rozhľady“ a niektoré tituly vedec-
kých a odborných časopisov vydávaných fakultami univerzity boli zaslané 54 partnerským inštitúciám doma 
a v zahraničí, ako napr. univerzity, vysoké školy, vedecké knižnice. 

Do online Katalógu dokumentov SEK boli priebežne odborne spracovávané a zaraďované kvalifikačné práce 
z jednotlivých fakúlt obhájených na EU (diplomové práce, doktorandské práce, habilitačné práce, inaugurač-
né prednášky atď.), ktoré sú používateľom prístupné v 2 študovniach v budove VÝUČBA 2. 

Pokračovala spolupráca s Univerzitou knižnicou v Bratislave na Súbornom katalógu knižníc SR – periodiká, 
kde sa zasielala aktualizácia lokačných údajov periodík dochádzajúcich do SEK. 

V rámci participácie na medzinárodnom projekte „Journal Donation Project“ z New School University for So-
cial Research v New Yorku SEK získala 25 profilových vedeckých a odborných ekonomických časopisov 
s úsporou asi 550 000,- Sk. 

Všetky informačné zdroje zakúpené v rámci centrálneho nákupu pre EU a SEK boli analyticko-synteticky 
spracované na báze prijatých medzinárodných štandardov, odporúčaní a platných noriem v automatizova-
nom knižnično-informačnom systéme ARL (Advanced Rapid Library). Informácie o spracovaných dokumen-
toch sú pre používateľov prístupné v online Katalógu dokumentov SEK. 

V rámci projektu „Integrovaný informačný systém evidencie publikačnej činnosti na EU v Bratislave“ boli bib-
liograficky spracované knižné a elektronické dokumenty publikačnej činnosti pracovníkov EU za roky 2004 – 
2005. 

Kvantifikačné údaje (výber): Celkový akvizičný prírastok EU bol 5 051 titulov v 10 045 exemplároch. 
Celkový akvizičný prírastok SEK vrátane Pobočky SEK v Košiciach predstavoval 4 335 titulov v 8 314 
exemplároch. 
Stav knižničného fondu SEK k 31. 12. 2007 predstavoval 355 046 knižných jednotiek. 

KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŽBY 
Základné a nadstavbové (špeciálne služby) sa poskytovali všetkým kategóriám používateľov EU a širokej 
odbornej verejnosti. Základné služby boli poskytované formou výpožičných služieb, medziknižničnou výpo-
žičnou službou (MVS) a medzinárodnou medziknižničnou výpožičnou službou (MMVS). 

Urobili sme 8 revízií knižničného fondu v čiastkových knižniciach SEK (CĎV, ÚJA, KOF, príručky pracovní-
kov SEK). 

SEK po viac ako 25 rokov bola pre používateľov znova otvorená už od 1. septembra a nie až od začiatku 
semestra. 

Pre Pobočku SEK v Košiciach boli z projektu PHF zakúpené a nainštalované 2 PC a zo SEK boli zaslané 
a nainštalované 3 upravené PC pre používateľov študovne. 

Kvantifikačné údaje (výber): návštevnosť SEK: 95 696 používateľov, výpožičky: 216 244, návraty vý-
požičiek: 31 649, žiadanky MVS: 953, žiadanky MMVS: 40 
BIBLIOGRAFICKO-INFORMAČNÉ SLUŽBY boli koncepčne a realizačne orientované na poskytovanie odborných 
poradenských, rešeršných, konzultačných a referenčných služieb. 

V rámci rozširovania a skvalitňovania služieb sme používateľom na základe ich požiadaviek zabezpečovali 
sprístupňovanie a vyhľadávanie v domácich a zahraničných elektronických informačných zdrojoch (e-zdrojoch). 

Pre bibliografickú databázu ARL ČLÁNKY bolo analyticko-synteticky spracovávaných 108 titulov vedeckých 
a odborných ekonomických časopisov slovenskej a českej proveniencie a zborníky vydávané na EU. 
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Vybudovali sme a otvorili Multifunkčnú študovňu (MFŠ) v budove VÝUČBA 2, (16. 04. 2007). 

EVIDENCIA PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI PRACOVNÍKOV EU (EPC) 

V rámci prípravy na akreditáciu EU sme urobili za všetky fakulty a celouniverzitné pracoviská retrokatalogi-
záciu EPC za roky 2004 – 2005. 

Pripravovali sme bibliografické údaje pre „Centrálny register evidencie publikačnej činnosti“ (CREPČ), ktorý 
tvorí podstatu celoštátneho projektu pre registráciu edičnej a publikačnej činnosti na verejných vysokých ško-
lách v Slovenskej republike. Do CREPČ sme na základe požiadaviek MŠ SR zaslali 1873 bibliografických 
záznamov o publikačnej činnosti pracovníkov EU. 

Pre potreby vykazovania a registrácie citácií a ohlasov publikačnej činnosti pracovníkov EU sme vypracovali 
materiál „Metodické pokyny pre bibliografickú registráciu a kategorizáciu ohlasov“. 

Kvantifikačné údaje (výber): Prírastok DB ČLÁNKY – 7 257 bibliografických záznamov, Prírastok do 
DB PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ EU – 4 764 bibliografických záznamov, BIŠ – konzultácie používateľom: 
1 810, Návštevnosť v MFŠ: 592 používateľov, Tematické rešerše na objednávku: 109. 

VEDECKOVÝSKUMNÁ A METODICKÁ ČINNOSŤ 

Vedeckovýskumná činnosť bola orientovaná najmä na vypracovávanie koncepčných materiálov a aplikač-
ných riešení vyplývajúcich z jednotlivých predložených projektov. 

METODICKÁ ČINNOSŤ 

Pre používateľov  EU ako aj z mimo nej, tiež pre študentov 1. a 2. ročníkov EU sme v rámci Informačného 
centra Svetovej banky realizovali metodicko-inštruktážne aktivity. 

Realizovali sme vstupné metodicko-prezentačné inštruktáže pre študentov 1. ročníkov jednotlivých fakúlt EU. 

V rámci 7. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc sme zorganizovali „Dni otvore-
ných dverí“. 

Program informačnej výchovy a vzdelávania bol zameraný najmä: 

Pre OF EU prezentácie e-zdrojov a služieb SEK dostupných na EU, písanie diplomových prác – študenti 3. 
a 4. ročníkov, prezentácia publikačnej činnosti pedagógov EU v e-zdrojoch dostupných na EU a vyhľadáva-
nie publikačnej činnosti v online Katalógu dokumentov SEK, prezentácie informačných zdrojov a knižnično-
informačných služieb SEK pre zahraničné návštevy. 

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ 

„Integrovaný informačný systém evidencie publikačnej činnosti na Ekonomickej univerzite v Bratislave. II. 
Citácie a súbor menných autorít“ – Rozvojový projekt MŠ SR. 

„Inovácia technickej, technologickej a informačnej infraštruktúry Slovenskej ekonomickej knižnice“ – Rozvo-
jový projekt MŠ SR. 

„Budovanie digitálnych akademických knižníc“ – centrálny rozvojový projekt MŠ SR. SEK sa zapojila do II. 
etapy. 

„Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ)“ – celoštátny projekt. 

„Doplnenie knižničného fondu SEK“ – vypracovaný v rámci grantového systému MK SR. 

„ProQuest 5000 International“ – centrálny rozvojový projekt MŠ SR. 

„Journal Donation Project“ (JDP) – medzinárodný projekt na zakúpenie zahraničných periodík z oblasti eko-
nómie. 

„Vytvorenie integrovaného systému zabezpečenia a zdokonaľovania kvality na EU“ – celouniverzitný projekt 
ESF – vypracovávanie parciálnych úloh. 
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AKIS – AUTOMATIZOVANÝ KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝ SYSTÉM 
Vytvorili sme novú verziu webovej stránky SEK www.sek.euba.sk a jej sprístupnenie verejnosti dňa 6. febru-
ára 2007. 

Dokončili sme inštaláciu a rozmiestnenie 53 PC na jednotlivé pracoviská SEK. Vytvorili, otestovali a realizo-
vali sme softvérovú štruktúru a konfiguráciu pracovných staníc pracovníkov a používateľov SEK na platforme 
Windows XP pre nové PC a ich spoľahlivosti, bezpečnosti, rýchlosti a škálovateľnosti staníc (23 PC). 

Začlenili sme nové rýchlejšie ethernet switche do topológie siete SEK v rámci  jej reštrukturalizácie, zvýšenia 
spoľahlivosti a zrýchlenia. 

V rámci zapojenia do celoštátneho projektu Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) sme 
spolupracovali s fi Cosmotron, s. r. o,. ako dodávateľskou firmou AKIS SEK na vyriešení transformácie úda-
jov o publikačnej činnosti pracovníkov EU. 

Pripravili sme a validovali 1873 údajov pred exportom bibliografických záznamov EPC za rok vykazovania 
2007 do CREPČ. 

PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ 

Odborné príspevky sme uverejnili v celoštátnom časopise ItLib a v informačnom spravodajcovi Ekonóm. 

Pracovali sme v redakčnej rade informačného spravodajcu Ekonóm. 

ÚČASŤ A ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ORGÁNOCH 

SEK je členom: Slovenská asociácia knižníc (SAK), Pro Scientia – združenie informačných špecialistov na 
podporu vedy, Národná komisia pre služby SNK, Koordinačná rada pre Súborný katalóg knižníc SR, Meto-
dická rada OKS SNK, EBSLG – European Business Schools Librarians´ Group. 

ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÉ ZDROJE SEK 
ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÉ ZDROJE DOSTUPNÉ NA EU V ROKU 2007 TAB. 3.4.9 

názov typ aktualizácia retrospektíva 
Business and Company RC bibliografická, plnotextová priebežná 2007 
Current Contents Connect bibliografická priebežná 1998 – 2007 
EBSCO bibliografická, plnotextová priebežná 2007 
Essential Science Indicators faktografická, bibliografická mesačná 1995 – 2007 
EZB elektronické časopisy priebežná 2007 
ProQuest 5000 International bibliografická, plnotextová priebežná 1971 – 2007 
Scopus bibliografická, citačná priebežná 1966 – 2007 
Web of Knowledge bibliografická priebežná 1985 – 2007 
Web of Science bibliografická, citačná priebežná 1985 – 2007 
Katalóg dokumentov SEK bibliografická priebežná 1982 – 2007 
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VYUŽITIE ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÝCH ZDROJOV V ROKU 2007 TAB. 3.4.10 

EIZ/sledované obdobie vstupy vyhľadávania citačné vstupy 
Business and Company Resource Center       
január – december 2007 266 1404   
Current Contents Connect       
január – september 2007 93 309 4 
EBSCO       
január – december 2007 2412 20502   
Essential Science Indicators       
január – september 2007 6 11   
EZB       
január – december 2007 274     
ProQuest 5000 International       
január – december 2007   2080   
SCOPUS       
január – november 2007 318 445   
Web of Knowledge       
január – september 2007 278     
Web of Science       
január – september 2007 107 1038 490 
Online Katalóg dokumentov SEK       
január – december 2007 75884 198237   
Webová stránka SEK       
február – december 2007 119623 310673   

* Elektronické informačné zdroje sú prístupné zo všetkých adries na EU. 

MULTIFUNKČNÉ ŠTUDIJNO-INFORMAČNÉ CENTRUM SLOVENSKEJ EKONOMICKEJ KNIŽNICE 

Činnosť pracoviska bola zameraná najmä na poskytovanie štandardných a nadštandardných knižnično-
informačných služieb používateľom SEK a návštevníkom mesta Bratislavy. V rámci kultúrno-spoločenských 
akcií bola v spolupráci a za podpory slovenského veľvyslanectva vo Fínsku zorganizovaná výstava fotografií 
„Fínsko a Slovensko očami mladých“, ktorá sa realizovala v Helsinkách. Tiež bolo zorganizovaných 6 tema-
tických výstav artefaktov s vernisážou. 

Kvantifikačný údaj: knižnično-informačné služby v INFOCENe využilo 4 131 používateľov. 

ZÁMERY ROZVOJA SEK NA ROK 2008 
• Vypracovanie pracovnej verzie koncepcie digitalizácie vybraných druhov kvalifikačných prác obhájených 

na EU s cieľom ich zberu, spracovávania, archivovania a sprístupňovania. 

• Vytváranie podmienok na digitalizáciu vybraných druhov dokumentov publikačnej činnosti a kvalifikač-
ných prác. 

• Prechod na IPAC 2 – Internet Public Acces Catalogue – Informačná brána k dokumentom SEK, EU 
a k vybraným dostupným klasickým a elektronickým informačným zdrojom z oblasti ekonómie. 

• Implementácia zberu, spracovania a sprístupňovania citácií ako organickej súčasti modulu Evidencia 
publikačnej činnosti pracovníkov EU. 

• Pokračovanie v implementácii integrovaného automatizovaného knižnično-informačného systému Adan-
ced Rapid Library v podmienkach Pobočky SEK v Košiciach (spolupráca s fi Cosmotron). 

• Pokračovanie na kooperatívnej akvizícii a zdieľanom využívaní konzorciálnych, alebo národných licencií 
elektronických informačných zdrojov. 

• Organizačná a realizačná príprava 60. výročia vzniku Slovenskej ekonomickej knižnice EU v Bratislave. 
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3.5 VYDAVATEĽSTVO EKONÓM 
Vo vydavateľstve EKONÓM pracovalo v minulom roku 17 zamestnancov v zložení riaditeľ, 2 jazykové redak-
torky, DTP editor, 10 pracovníkov v edičnom stredisku a 3 pracovníčky v predajniach študijnej literatúry, čo je 
o troch menej ako v roku 2006. 

Vydavateľstvo vydalo 150 titulov (prehľad v tabuľke), a to: 31 učebníc (U), 23 monografií (M), 65 skrípt (S), 
23 zborníkov (Z) a ďalšie publikácie v rámci rôznych projektov. V prehľade sú zhrnuté aj druhé a ďalšie vy-
dania a dotlače niektorých titulov, a tiež literatúra pre záujemcov o štúdium na EU. Edičné stredisko vydava-
teľstva vytlačilo 6 950 výtlačkov literatúry na prijímacie skúšky: 2 720 z matematiky, 1 800 zo základov eko-
nómie a ekonomiky a 2 430 z cudzích jazykov. 

Každoročnou súčasťou práce vydavateľstva je výroba sprievodcov štúdiom pre všetky fakulty, v roku 2007 to 
bolo dovedna 5 700 výtlačkov. 

V spolupráci s ďalšími pracoviskami vydavateľstvo zabezpečilo aj vydanie 4 čísel informačného spravodajcu 
EKONÓM, 4 čísel odborného časopisu Ekonomické rozhľady a ďalších fakultných časopisov a almanachov. 
Vydavateľstvo tiež zabezpečovalo výrobu rôznych informačných materiálov o možnostiach štúdia na EU. 

Pre jednotlivé fakulty a pracoviská EU edičné stredisko vydavateľstva vytlačilo merkantil v hodnote takmer 
162 000,- Sk. 

Tržby z predaja študijnej literatúry v dvoch predajniach v areáli EU v Bratislave a v predajni PHF EU v Koši-
ciach dosiahli 5 893 371,- Sk. 

PREHĽAD POČTU VYROBENÝCH TITULOV VO VYDAVATEĽSTVE EKONÓM ZA ROK 2007 TAB. 3.5.11 

 učebnice monografie skriptá zborníky študijné programy spolu 
NHF 4 3 13 3 1 24 
OF 12 16 5 8 1 42 
FHI 6 1 11 4 1 23 
FPM 6 2 13 1 1 23 
FMV   7 6 1 14 
PHF 1 1 1  1 4 
ÚJ 2  15  1 18 
ÚMP     1 1 
CĎV       
EU     1 1 
ÚVT    1  1 
spolu 31 23 65 23 9 151 
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3.6 CENTRUM TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU 

PERSONÁLNY MANAŽMENT 
Riaditeľ MGR. IGOR PARTL 
Tajomník PAEDDR. JÁN JANÍK 
Sekretariát LENKA VOJTÁŠOVÁ 
 

• Riaditeľ 

• Oddelenie športu pre všetkých 

• Oddelenie športových hier 

• Sekretariát 

• Technicko-hospodárske zabezpečenie objektov 

ODDELENIE ŠPORTU PRE VŠETKÝCH 

Vedúca PaedDr. Mária Kalečíková 

ODDELENIE ŠPORTOVÝCH HIER 

Vedúci PaedDr. Ján Janík 

TECHNICKO-HOSPODÁRSKE ZABEZPEČENIE OBJEKTOV 

ihrisko Pasienky   – správca 

telocvičňa Horský park  – vrátnica:  Judita Sklenicová, Hermína Vargová 

(dohoda) 

– upratovanie: Magda Antalová 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 
V letnom semestri školského roku 2006/2007 bolo na výučbu povinnej a nepovinnej telesnej výchovy vytvo-
rených 2059 miest v 136 oddeleniach. V zimnom semestri školského roku 2007/2008, 1860 miest v 128 od-
deleniach. Povinnej výučby sa zúčastnilo 1264 študentov, nepovinnej 594 študentov, 51 vrcholových špor-
tovcov a 34 oslobodených od TV. Telesná výchova je povinná podľa fakúlt: OF – 1. ročník LS/2 kredity, NHF 
– 1. ročník ZS a 2. ročník ZS/2 kredity, FPM – 1 ročník LS/1 kredit, FMV – 1. ročník ZS a LS/2 kredity, FHI 
odporúča sa 1. až 3. ročník/0 kreditov. Študenti si mohli vybrať z 21 druhov pohybových aktivít. Výber pohy-
bových aktivít je dobrovoľný, študenti si vyberajú pohybovú aktivitu podľa vlastných záujmov a potrieb, v zá-
vislosti od individuálneho rozvrhu daného študenta. Program pohybových aktivít je prispôsobený náročným 
požiadavkám moderného vzdelaného človeka a aktuálne sa dopĺňa o nové športy, v súvislosti s priestoro-
vými a personálnymi podmienkami. Dôraz sa kladie na rozvoj všeobecnej vytrvalosti, pohybových schopnos-
tí, zručností a hlavne k vytvoreniu si kladného vzťahu k športu a pohybu ako významného činiteľa v procese 
aktívneho zdravia každého človeka. 

Priemerné plnenie priamej vyučovacej činnosti pedagogických pracovníkov CTVŠ v letnom a zimnom se-
mestri bolo: 141,3 %. 

V mesiacoch január a február 2007 sa uskutočnilo 6 zimných telovýchovných sústredení: Kubínska hoľa, 
Veľká Rača, Martinské hole, Mýto pod Ďumbierom a 2x Chopok juh. Celkom sa ZTS zúčastnilo 246 študen-
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tov. ZTS sú dobrovoľné, pokiaľ študent neabsolvoval výučbu telesnej výchovy počas semestra, môže po ab-
solvovaní kurzu v plnom rozsahu získať zápočet. Obsahom ZTS je výučba zjazdového lyžovania, snowboar-
dingu a teoretické znalosti z oblasti zimných športov a turistiky. 

Letné telovýchovné sústredenia sa uskutočnili v menšom rozsahu, záujem bol len o splavy. Zorganizovali 
sme jeden splav Malého Dunaja a dva splavy rieky Vltavy v Čechách, ktorých sa zúčastnilo 73 študentov. 
Telovýchovné sústredenia organizačne zabezpečovali učitelia CTVŠ. 

V rámci povinnej TV sa uskutočnil už 15. ročník „Univerzitnej ligy vo futsale“, ktorá sa organizuje ako dlho-
dobá súťaž družstiev, bez ohľadu na ročník a fakultu. Ligu hrá 10 družstiev dvojkolovo v zimnom a v letnom 
semestri. Po odohraní základnej časti súťaže, t. j. po 18. kole sa hrá ešte nadstavbová časť (play off) 
o celkového víťaza. Zápasy sa hrajú v športovej hale na Jégeho ulici. Najlepšie družstvá a najlepší hráči sa 
zúčastňujú v rámci reprezentácie EU domácich a medzinárodných turnajov a univerziád. Záujem o súťaž je 
väčší, ako sú priestorové a personálne podmienky. Garantom súťaže je PaedDr. Ján Janík. 

Skvalitnenie výučby prinieslo využitie tenisovej haly STU v zimnom období na výučbu tenisu, tým sa táto po-
hybová aktivita môže vyučovať počas celého semestra a využitie špecializovanej bedmintonovej haly v blíz-
kosti internátu vo Vlčom hrdle. 

MEDZIFAKULTNÉ A MEDZIUNIVERZITNÉ SÚŤAŽE 
Výbery fakúlt v športových hrách volejbal a basketbal sa každoročne zúčastňujú pod vedením učiteľov CTVŠ 
dlhodobých súťaží v rámci vysokoškolskej ligy fakúlt bratislavských univerzít. Súťaže vysokoškolskej ligy sa 
v zimnom semestri školského roku hrajú v skupinách a v letnom semestri hrajú družstvá vo finálových skupi-
nách, resp. v skupinách o umiestnenie. Družstvá reprezentovali v jednotlivých športoch nasledovne: basket-
bal muži – 4 družstvá, FHI muži skončilo vo finálovej skupine na 4. mieste. Basketbal ženy reprezentuje 
z priestorových dôvodov len jedno družstvo, v máji sa umiestnilo na celkovom 2. mieste a po prvej časti 
v tomto ročníku je tiež na 2. mieste. V zimnom semestri bolo upravené rozlosovanie ligy mužov, v základ-
ných skupinách hrajú len družstvá z jednej univerzity a víťaz postupuje do bratislavského finále. Volejbal 
muži a ženy reprezentujú EU len po dve družstvá z priestorových a personálnych dôvodov. Obidve družstvá 
mužov a žien sa v LS prebojovali do finálovej skupiny, kde sa umiestnili nasledovne: muži – 5. miesto (NHF 
a FPM) a 6. miesto (OF a FHI), ženy 3. a 10. miesto. V ZS odohrali všetky družstvá zápasy v dvoch základ-
ných skupinách a v LS budú pokračovať podľa umiestnenia v základných skupinách. Do finálových skupín sa 
prebojovali družstvá mužov (OF, FHI) a žien (NHF, FPM). Družstvá sa pripravujú a reprezentujú pod vede-
ním učiteľov CTVŠ. 

Vysokoškolskej ligy v plávaní sa zúčastňujú neregistrovaní študenti 12-tich bratislavských vysokých škôl. 
Súťaž je rozdelená na kategóriu mužov a žien, prebieha v 8-mych plaveckých disciplínach a boduje sa o-
lympijským systémom. Študenti EU sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach, študentky OF EU sa 
v posledných dvoch rokoch stali víťazkami a aj v tomto školskom roku sú v priebežnom hodnotení na 1. 
mieste. Plavci reprezentujú pod vedením Mgr. Evy Rákovej. 

V marci a máji 2007 sa uskutočnili v rámci bratislavských vysokých škôl dva turnaje vo florbale, ako príprava 
na dlhodobú súťaž. V zimnom semestri sa začal 1. ročník „Vysokoškolskej ligy vo florbale“. V lige je 6 fakúlt 
(družstiev), ktoré organizujú jednotlivé kolá turnajovým systémom. Po dvoch kolách sa družstvo EU nachá-
dza na 3. mieste, florbalistov vedie PaedDr. Viktor Škultéty. 

ODBORNÁ KVALIFIKÁCIA 
Mgr. Roman Heriban bol prijatý na externé doktorandské štúdium na FTVŠ UK s prácou: „Inovačné možnosti 
vo výchovno-vzdelávacom procese“, spolu s Mgr. Drahomírou Lörincziovou, ktorá má prácu s názvom: Vplyv 
aeróbnych aktivít na psychomotorické, somatické a funkčné parametre študentov Ekonomickej univerzity“: 

Učitelia CTVŠ sa zúčastňujú na zvyšovaní odbornej kvalifikácie a doškoľovaní v športových špecializáciách 
(futbal A licencia – Janík, Hložek),  v aerobiku a fitnes (Lörincziová – aj medzinárodné podujatia, Kalečíková, 
Ráková), Voltnerová – získanie odbornej kvalifikácie z jogy a powerjogy. PaedDr. Ján Janík sa ako hlavný 
tréner akademickej reprezentácie vo futsale zúčastňuje prípravy na Majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia 
koncom augusta v Slovinsku. Je hlavným trénerom reprezentácie do 21 rokov vo futsale a asistentom repre-
zentačného trénera seniorov. Odborne vedie školenia trénerov pre futsal na Slovensku a pripravuje odborné 
príspevky na web-stránku slovenského futsalu. Mgr. Peter Hložek je členom metodickej komisie v hádzanej. 
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Mgr. Zuzana Voltnerová je komisárkou v Antidopingovom výbore SR, zúčastňuje sa na národných a medzi-
národných súťažiach. 

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
V rámci výskumnej činnosti je CTVŠ ako celouniverzitné pracovisko zapojené do vedeckovýskumnej práce 
v rámci interného grantu EU s evidenčným číslom 103001/07. Projekt sa uskutočňuje v rokoch 2007 – 2009 
pod názvom „Telesná zdatnosť a motorické schopnosti študentov EU“. 

V prvej etape výskumnej práce učitelia CTVŠ na získanie výskumných údajov použili dotazník, kde zisťovali 
postoje študentov k telesnej výchove a pohybovej aktivite, využívanie rôznych foriem pohybových aktivít, 
hodnotili prácu učiteľov telesnej výchovy a materiálno technické zabezpečenie výučby. 

Nakoľko dotazník vyplňovali študenti aj v zimnom semestri akademického roku 2007/2008, výsledky sa 
v súčasnom období spracovávajú. 

Priebežná oponentúra sa uskutočnila v júni 2007, počas metodického semináru CTVŠ. 

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY 
V apríli 2007 sa vybraní študenti – športovci EU zúčastnili 28. ročníka medzinárodného turnaja v Paríži „Tour-
noi des 5 ballons“, ktorého sa v tomto ročníku zúčastnilo viac ako 1000 študentov z 31 univerzít Európy 
a Afriky. EU mala zastúpenie v športoch hádzaná muži a ženy a volejbal ženy. Družstvá pod vedením Mgr. Evy 
Matulníkovej a PaedDr. Lenky Podgórskej dosiahli v silnej konkurencii veľmi dobré umiestnenia, hádzaná ženy 
– 1. miesto a volejbal 3. miesto. 

Na tradičnom futbalovom turnaji: „XI. Ročník European Ivy League“, ktorý každoročne organizuje Univerzita 
HHL Lipsko v máji, sa zúčastnil výber futsalistov EU. Družstvo reprezentovalo pod vedením PaedDr. Jána 
Janíka a Mgr. Petra Hložeka. Na turnaji môžu štartovať len univerzity ekonomického zamerania a v tomto 
ročníku sa zúčastnilo 16 družstiev zo strednej a západnej Európy. Náš výber zvíťazil v šiestich ročníkoch za 
sebou a je najúspešnejšou univerzitou v histórii turnaja. V tomto ročníku výber EU obsadil 3. miesto, keď 
v semifinále podľahol domácemu družstvu z Lipska. 

V novembri sa vybrané družstvá EU zúčastnili 7. ročníka medzinárodného turnaja medzi európskymi univer-
zitami a univerzitami z Bejrútu a Dubaja „Eurosportland 2007“, v talianskom Miláne. Turnaja sa zúčastnilo 31 
univerzít s približne 1200 študentmi. EU reprezentovali družstvá: futbal muži – účasť v osemfinále, basketbal 
muži (2 družstvá) – 4. miesto, basketbal ženy (2 družstvá) – 3. miesto, volejbal muži (2 družstvá) – osemfiná-
le, volejbal ženy – 3. miesto, tenis (2 družstvá) – 3. miesto. Celkovo sa študenti EU v súťaži o najúspešnejšiu 
univerzitu – „Challenge cup“ umiestnili na peknom 4. mieste. 

OSTATNÉ AKTIVITY 
V dňoch 23. – 25. 04. 2007 CTVŠ  s podporou ministra školstva a rektora EU, v spolupráci s VŠK Ekonóm 
a študentskými parlamentami EU, usporiadalo jubilejný 30. ročník športových medzifakultných súťaží o „Po-
hár rektora EU“. Študenti súťažili o najlepšiu fakultu v športoch: stolný tenis, basketbal, futsal, florbal, volej-
bal, silový trojboj, aerobik-maratón a bedminton. Celkom sa súťaží zúčastnilo 388 študentov. V závere boli 
vyhodnotení najlepší jednotlivci, kolektívy a najlepšia fakulta, ktorá získala putovný pohár. Poradie fakúlt: 1. 
miesto OF, 2. miesto FPM, 3. miesto FHI, 4. miesto FMV a 5. miesto NHF. Záverečného odovzdávania cien 
sa zúčastnil aj rektor EU, zástupca Ministerstva školstva a osobnosti z rôznych oblastí športového a spolo-
čenského života. 

Pri príležitosti medzinárodného dňa študentov, CTVŠ v spolupráci s VŠK Ekonóm usporiadalo týždeň špor-
tových súťaží „Dni športu“ pre študentov EU. Študenti sa mohli zapojiť do súťaží bez ohľadu na príslušnosť 
k fakultám. Súťažilo sa vo volejbale, sálovom futbale, basketbale, florbale, aerobik-maratóne, stolnom tenise, 
bedmintone a v súťaži o „najsilnejšieho študenta EU“. V tomto roku sa súťaží zúčastnilo 313 študentov. Ví-
ťazi v jednotlivých športoch boli odmenení vecnými cenami a diplomami. 
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ZÁMERY ROZVOJA CTVŠ NA ROK 2008 
Zámerom rozvoja CTVŠ, je riešiť zlepšenie podmienok pre telesnú výchovu a šport na EU, výstavbou viacú-
čelovej haly s príslušným vybavením a vybudovanie vonkajších ihrísk. Vďaka iniciatíve rektora EU, sa nám 
podarilo začať s realizovaním rekonštrukcie futbalového ihriska v Horskom parku. 

V rámci pedagogického procesu zapájať sa do systému odborného vzdelávania v jednotlivých špecializá-
ciách, sledovať nové trendy a zakomponovať ich do výučby. Využiť záujem študentov o telovýchovné sú-
stredenia, kde okrem odborných prednášok z turistiky a lyžovania zaradiť aj teoretické poznatky o správnej 
strave, životospráve a pod. 

Pokračovať v sprístupnení telesnej výchovy a športu čo najväčšiemu počtu študentov. Na hodinách telesnej 
výchovy vytvárať priestor na zvyšovanie vzdelanosti a vedomostí o životospráve, správnom pohybovom re-
žime. Zintenzívniť pôsobenie telovýchovných aktivít v procese aktívneho zdravia. 

V ďalšom období plánujeme zriadenie spiningového centra, kde by sa okrem špecializovanej pohybovej akti-
vity vykonávalo testovanie a základná diagnostika pohybových a funkčných schopností organizmu u študen-
tov, zamestnancov a iných. 
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3.7 CENTRUM PROTIDROGOVÝCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB 
Koordinátor PROF. ING. RUDOLF ŠLOSÁR, PHD. 
Zástupca koordinátora DOC. PHDR. ZDENKA MACKOVÁ, PHD. 
Administratíva VIKTÓRIA ČEREPKAIOVÁ 

POSLANIE A PÔSOBNOSŤ 
Centrum protidrogových a poradenských služieb Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej CPaPS) je celo-
univerzitným účelovým pracoviskom zriadeným v súlade s Národným programom boja proti drogám, záko-
nom 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 slu-
žieb pre študentov, učiteľov a zamestnancov všetkých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

ČINNOSŤ V ROKU 2007 
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 12.30 – 13.30 hod. 

na pôde Katedry pedagogiky NHF EU, 4C30), 
• informácie o CPaPS i psychologickej poradni sú zverejnené v Sprievodcoch štúdiom všetkých fakúlt EU 

v Bratislave aj pre akademický rok 2007/2008, 
• 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 konferencií s drogovou tematikou a informujú o čin-
nosti CPaPS na EU v Bratislave, 

• v rámci poskytovania informácií pre všetkých študentov a zamestnancov EU sa publikujú články s proti-
drogovou tematikou v časopisoch EKONÓM a JOURNAL, 

• propagácia činnosti CPaPS ako aj prezentácia rôznych odborných informácií o protidrogovej problemati-
ke sa realizuje aj formou nástenných oznamovacích tabúľ na pôde CPaPS, ako aj na vyhradených mies-
tach všetkých fakúlt EU i na pôde ŠDaJ EU v Bratislave, 

• dňa 3. mája 2007 CPaPS na EU zorganizovalo prednášku na tému: „DROGOVÁ ZÁVISLOSŤ – CHO-
ROBA ALEBO ZLOZVYK?“ Lektorkou bola PaedDr. Jana Lednická, zástupkyňa vedúcej pedagogicko-
psychologickej a centra výchovnej a psychologickej prevencie Bratislava III, 

• ku Svetovému dňu boja proti drogám (26. júna 2007) bol na pôde celej univerzity distribuovaný plagát 
oznamujúci heslo: STOP DROGÁM! 

• ku Dňu boja proti fajčeniu (21. 11. 2007) boli distribuované plagáty s touto tematikou na oznamovacie 
tabule všetkých fakúlt EU v Bratislave, 

• publikácia PhDr. J. Kačániovej, CSc., s názvom: „Primárna prevencia drogových závislostí (Pedagogic-
ko-psychologická analýza), ktorá vyšla v roku 2005 vo vydavateľstve EKONÓM slúži ako základná litera-
túra v predmete Psychológia pre učiteľov, tak na dennej forme štúdia, ako aj na Doplňujúcom pedago-
gickom štúdiu. 

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 patria-
cich EU v Bratislave. 

ZÁMERY NA ROK 2008 
Aj v roku 2008 CPaPS na EU bude poskytovať odborné, poradenské a informačné služby pre študentov 
a zamestnancov všetkých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave. 
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3.8 ARCHÍV EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 
Archív Ekonomickej univerzity v Bratislave je celouniverzitným dokumentačným pracoviskom EU. Metodicky 
riadi a usmerňuje chod spisovej služby EU a vykonáva predarchívnu starostlivosť na všetkých stupňoch jej ria-
denia. Sústreďuje písomnosti a iné dokumenty pochádzajúce z činnosti univerzity a jej právnych predchodcov. 
Odborne spracúva a sprístupňuje archívne fondy prostredníctvom vyhotovenia archívnych pomôcok ako inven-
tárov, súpisov, zoznamov a pod. Poskytuje informácie z archívnych dokumentov na vedecké, úradné i súkrom-
né účely a zabezpečuje ochranu archívnych dokumentov v zmysle zákona NR SR č. 395/2002 Z. z. o archí-
voch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia uvedeného zákona. 

Od júla 2005 patrí Archív Ekonomickej univerzity v Bratislave do skupiny špecializovaných verejných archí-
vov, ktorá bola vytvorená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na návrh Vedeckej archívnej rady ako 
poradného orgánu ministra vnútra pre vedecké a odborné otázky archívnictva. 

PERSONÁLNE OBSADENIE ARCHÍVU EU V BRATISLAVE 
Riaditeľka MGR. EVA KOČIOVÁ 

DOKUMENTAČNÁ ČINNOSŤ 
PREBERANIE ARCHÍVNYCH MATERIÁLOV 
V priebehu roku 2007 prijal Archív Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „archív“) do registratúrneho 
strediska spolu 19,31 bm spisového materiálu z jednotlivých fakúlt a rektorátnych pracovísk, a to: Národo-
hospodárska fakulta Katedra pedagogiky – 0,1 bm, Národohospodárska fakulta študijné oddelenie – 9,32 
bm, Vydavateľstvo Ekonóm – 0,39 bm, oddelenie pre personálne a sociálne otázky – 2,90 bm, oddelenie 
finančnej učtárne – 6,60 bm. Pobočka registratúrneho strediska na Podnikovohospodárskej fakulte 
v Košiciach prijala 10 bm spisového materiálu. 

OCHRANA ARCHÍVNYCH DOKUMENTOV 
Archív venuje osobitnú pozornosť a starostlivosť 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 krabíc. 

SPRÍSTUPŇOVANIE ARCHÍVNYCH DOKUMENTOV 
V rámci sprístupňovania sa pokračovalo s vypracovaním menných zoznamov k príslušným spisom absolven-
tov ako i študentov, ktorí neukončili štúdium. Bolo ukončené spracovávanie písomností sekretariátu rektora 
z rokov 1948 – 1989. Zároveň pokračuje priebežné usporadúvanie a ukladanie prírastkov, či už do archívu 
alebo do registratúrneho strediska, podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu Ekonomickej u-
niverzity v Bratislave. 

VYUŽÍVANIE ARCHÍVNYCH MATERIÁLOV A REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV 
Archív poskytol podklady k 254 žiadostiam, z toho bolo 244 žiadostí podaných písomnou formou o vydanie 
potvrdení o návšteve školy, zamestnaní na škole, jazykových znalostiach, na dôchodkové účely a iné. Pre-
dovšetkým študijným oddeleniam fakúlt univerzity a celouniverzitným  pracoviskám. Pobočka registratúrneho 
strediska v Košiciach poskytla podklady k 86 žiadostiam. 

PREDARCHÍVNA STAROSTLIVOSŤ 
Archív poskytoval metodické usmernenie predovšetkým tým zamestnancom jednotlivých organizačných út-
varov univerzity, ktorí sa podieľali na odovzdávaní písomností do registratúrneho strediska. Na Podnikovo-
hospodárskej fakulte EU so sídlom v Košiciach zabezpečila metodické školenie tamojším zamestnancom 
Gabriela Kastellová, zodpovedná za činnosť tamojšej pobočky registratúrneho strediska archívu. 
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VYRAĎOVANIE ARCHÍVNYCH ZÁZNAMOV 
Pri triedení, klasifikácii a ukladaní archívnych a registratúrnych záznamov boli vyčlenené duplicitné materiály 
a spisy bez znaku hodnoty „A“, t. j. určené na vyradenie, ktorým uplynula predpísaná doba uloženia. Táto 
úloha je vykonávaná priebežne. 

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
• pre pripravovanú „Pamätnicu k 45.výročiu Fakulty hospodárskej informatiky“ poskytol archív požadované 

údaje o pôsobení pedagogických a nepedagogických zamestnancov danej fakulty a jej predchodcov (Ka-
tedra kybernetiky, Katedra EMM a Katedra EMV EU), 

• archív v spolupráci s Centrom komunikácie a vzťahov s verejnosťou poskytol informácie z archívnych 
materiálov a obrazovú dokumentáciu pre monografiu PhDr. Miroslava Londáka, CSc., o udalostiach roku 
1968. 

INÉ 
• archív v roku 2007 systematicky metodicky usmerňoval činnosť pobočky registratúrneho strediska archí-

vu na Podnikovohospodárskej fakulte EU so sídlom v Košiciach, 

• účasť na 11. archívnych dňoch v Slovenskej republike, ktoré zorganizoval Štátny archív v Žiline v spolu-
práci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky – odbor archívov a registratúr v dňoch 23. – 25. mája 
2007. 

ZÁMERY NA ROK 2008 
• pokračovať v prácach na triedení a systematickom sprístupňovaní archívneho materiálu, 

• zabezpečiť v rámci užšej spolupráce s jednotlivými fakultami, celouniverzitnými a rektorátnymi pracovis-
kami odovzdávanie spisového materiálu do registratúrneho strediska EU podľa platných archívnych 
predpisov, 

• pripomenúť si 15. ročné výročie zaradenia archívu medzi archívy osobitného významu. 
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3.9 ÚSTAV MEDZINÁRODNÝCH PROGRAMOV 
 

Riaditeľka ÚMP DOC. PHDR. JANA LENGHARDTOVÁ, CSC. (do 28. 02. 2007) 
Poverená vedením ústavu  ING. SOŇA GALANOVÁ (od 15. 04. 2007) 

ZAMERANIE ČINNOSTI 
Ústav medzinárodných programov je celouniverzitné pracovisko, ktorého poslaním je posilňovať internacio-
nalizáciu činností univerzity. Pri plnení svojho poslania ústav realizuje vzdelávacie, výskumné, dokumentač-
né, informačné, poradenské a popularizačné činnosti. 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

CEILA – CENTRUM IBERSKÝCH A LATINSKOAMERICKÝCH ŠTÚDIÍ 

Organizuje, koordinuje a/alebo realizuje vzdelávacie, výskumné a popularizačné činnosti orientované na 
tvorbu a šírenie poznatkov o krajinách iberského polostrova Latinskej Ameriky a spolupracuje pri rozvoji 
vzťahov univerzity s univerzitami/inštitúciami z krajín uvedenej oblasti. 

V súlade s koncepciou ďalšieho rozvoja, v ktorom sa počíta s vybudovaním ďalších analogických centier ob-
lastných štúdií, ÚMP realizuje uvedené typy aktivít aj v zameraní na ďalšie krajiny/oblasti. 

KANCELÁRIA EURÓPSKYCH FONDOV 

Poskytuje dokumentačné, informačné, konzultačné a poradenské služby na podporu medzinárodných pro-
jektov univerzity a vedie ich evidenciu. Spolupracuje na tvorbe a riadení celouniverzitných projektov. 

ŠTUDIJNÝ REFERÁT NEMECKOFÓNNYCH PROGRAMOV 

Zabezpečuje administratívny a organizačný chod nemeckofónnych programov. 

PERSONÁLNE OBSADENIE 

K 31.12.2007 bol počet zamestnancov vrátane poverenej vedením ÚMP: 6 (fyzický počet). 

AKTIVITY A VÝSLEDKY PODĽA ŠTRUKTÚRY A HLAVNÝCH ČINNOSTÍ 

I. VZDELÁVACIA ČINNOSŤ 

ÚMP/ŠTUDIJNÝ REFERÁT NEMECKOFÓNNYCH PROGRAMOV 
Zabezpečoval administratívny a organizačný chod celouniverzitných nemeckofónnych programov, a to bila-
terálneho študijného programu Medzinárodný finančný manažment, ktorý sa realizuje v spolupráci Eko-
nomickej univerzity v Bratislave s Univerzitou Martina Luthera v Halle-Wittenbergu, a doplnkového nemecko-
fónneho štúdia. Odborným garantom oboch programov je prof. Ing. Michal Fendek, PhD. dekan Fakulty hos-
podárskej informatiky. 
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POČTY ŠTUDENTOV ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 2.STUPŇA MEDZINÁRODNÝ FINANČNÝ MANAŽMENT 
A NEMECKOFÓNNEHO ŠTÚDIA TAB. 3.9.12 

celkový počet študentov 
v roku 2007 

program 

úspešne absolvovali
prijímacie skúšky 

do 1. ročníka 
v akademickom roku

2007/2008 LS 2006/2007 ZS 2007/2008 

prax 
v zahraničí 
v roku 2007 

počet 
absolventov
2006/2007 

medzinárodný finančný manažment 25 33 39 16 12 
nemeckofónne štúdium – 103 201 – – 
spolu 25 136 240 16 12 

V poradí tretia slávnostná promócia absolventov študijného programu Medzinárodný finančný manažment sa 
uskutočnila dňa 19. januára 2007. 

V rámci nemeckofónneho štúdia sa počas trojdňového seminára organizovaného Nemeckou akademickou 
výmennou službou (DAAD) a Slovenskou akademickou informačnou agentúrou (SAIA) „Slovensko a Ne-
mecko v európskom vzdelávacom a hospodárskom priestore“ dňa 12. októbra 2007 v priestoroch Eko-
nomickej univerzity v Bratislave uskutočnila historicky prvá „Slovensko-nemecká burza kontaktov“. Podujatie 
bolo organizované pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. Cieľom ak-
cie bolo prezentovať slovensko-nemecký študijný program druhého stupňa “Medzinárodný finančný manaž-
ment“. 

ÚMP/KANCELÁRIA EURÓPSKYCH FONDOV ORGANIZAČNE A ADMINISTRATÍVNE ZABEZPEČOVAL VZDELÁVACIE AKTIVI-
TY DVOCH CELOUNIVERZITNÝCH PROJEKTOV ESF 

• V rámci projektu Internacionalizácia vzdelávania ekonómov a manažérov sa v roku 2007 realizovalo 
6 pilotných kurzov ekonomických a manažérskych vied v cudzích jazykoch, 3 moduly interkultúrnej ko-
munikácie, 1 vstupné sústredenie, 1 záverečné sústredenie a individuálne konzultácie pre učiteľov uni-
verzity, ktorí sa pripravujú na výučbu v cudzích jazykoch. 

• V projekte Vytvorenie integrovaného systému zabezpečenia a zdokonaľovania kvality sa uskutočnil 
úvodný workshop za účasti pozvaných medzinárodných expertov a tri školenia pre členov Rady kvality. 

• Celkove bolo v rámci vzdelávacích aktivít uvedených projektov odučených 830 hodín, výučbu zabezpe-
čovalo 82 lektorov, na kurzoch a školeniach sa zúčastnilo viac ako 400 študentov a účastníkov školení. 

ÚMP/CENTRUM IBERSKÝCH A LATINSKOAMERICKÝCH ŠTÚDIÍ REALIZOVAL NASLEDUJÚCE VZDELÁVACIE AKTIVITY 

• Práce na vývoji študijného programu pre 2. stupeň vysokoškolského štúdia Interkultúrna komunikácia 
v medzinárodných hospodárskych vzťahoch. Aplikácia: Iberské a latinskoamerické štúdie boli u-
končené vypracovaním záverečnej správy medzinárodného projektu SOCRATES-ERASMUS I – 
č. 2003-3676/001-001 S02 21CIEU v januári 2007. 

• V rámci podnikateľskej činnosti ÚMP/CEILA poskytoval kurzy španielskeho a portugalského jazyka pre 
verejnosť (6 kurzov, 61 frekventantov). 

• Uskutočnila sa v poradí už štvrtá Letná škola ITSM Monterrey 2007, ktorá sa na základe dohody medzi 
Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Technologickým inštitútom Monterrey konala na pôde Ekono-
mickej univerzity v Bratislave v dňoch 26. 09 – 03. 10. 2007, na programe sa zúčastnilo 16 doktorandov 
ITSM Monterrey vedených profesorom Milenkom Paničom. 

II. PORADENSKÁ, KONZULTAČNÁ A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ 

V súlade s hlavnou úlohou Kancelárie európskych fondov ÚMP aj v roku 2007 poskytovala služby na pod-
poru medzinárodných vzdelávacích projektov univerzity a projektov ESF. Priebežne sa uskutočňovali pravi-
delné činnosti (konzultácie a poradenstvo pre manažérov ESF projektov; zabezpečovanie dokumentácie pri 
podávaní projektov; evidencia medzinárodných projektov; priebežná aktualizácia databázy; spracovanie 
a zverejňovanie informácií o medzinárodných programoch a projektoch; spracovanie podkladov pre štatistic-
ké účely a vykazovanie činnosti EU a i.) 
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Prehľady  o  medzinárodných projektoch  Ekonomickej univerzity v Bratislave v období od roku 2001 do sú-
časnosti (anotácie projektov, tabuľky a grafy o vývoji medzinárodných projektoch univerzity podľa rôznych 
kritérií) sú zverejnené na web stránke ÚMP. 

Ústav medzinárodných programov koordinoval a administratívne riadil agendu vysielaných študentov na 
praktické stáže do zahraničných podnikov v rámci programu Erasmus. Prostredníctvom vyššie uvedeného 
programu Ekonomická univerzita v Bratislave zabezpečí v akademickom roku 2007/2008 vyslanie asi 45 
stážistov do rôznych podnikov v krajinách Európskej únie. 

Prehľad činnosti UMP/KEF pri podpore medzinárodných projektov v roku 2007 podáva nasledujúca tabuľko-
vá časť: 

MEDZINÁRODNÝ PROJEKT VYPRACOVANÝ NA ÚMP V ROKU 2007 TAB. 3.9.13 

 
PROJEKTY KOORDINOVANÉ NA ÚMP V ROKU 2007 TAB. 3.9.14 

počet vyslaných 
stážistov 

pr
og

ra
m

/ 
po

dp
ro

gr
am

 

číslo projektu názov projektu koordinátor/manažér 

študenti absolventi

LdV 
Mobilita SK/06/A/F/PL-6022124 Internacionalizácia vzdelávania ekonómov 

a manažérov Ing. Soňa Galanová 20 – 

LdV 
Mobilita SK/06/A/F/PL-6023123 Praktické vzdelávanie absolventov EUBA Ing. Soňa Galanová – 7 

LdV 
Mobilita SK/07/LDV/PLM/01-73220763 Praktické vzdelávanie absolventov EUBA-II Ing. Soňa Galanová 

Ing. Daniela Drozdová – 28 

 

V rámci mobilitných projektov LdV (č. 1, 2, 3) absolvovalo praxe v zahraničí 55 stážistov univerzity (z toho 
študentov 20, absolventov 35). Celkový objem finančných prostriedkov pridelených na realizáciu vyššie uve-
dených LDV mobilitných projektov (granty pre stážistov a manažment projektu) predstavuje 213 703,- Eur. 

 

ÚMP SPOLUPRACOVAL PRI RIADENÍ NASLEDUJÚCICH CELOUNIVERZITNÝCH PROJEKTOV 
(ORGANIZAČNÝ, ADMINISTRATÍVNY A FINANČNÝ MANAŽMENT) PREBIEHAJÚCICH V ROKU 2007 TAB. 3.9.15 

program/ 
podprogram názov projektu zodpovedný 

riešiteľ číslo projektu na organizačnom, administratívnom 
a finančnom riadení spolupracovali 

ŠF – ESF 
MŠ SR 

Celouniverzitný projekt: 
Internacionalizácia vzdelávania 
ekonómov a manažérov 

Koordinátorka: 
doc. PhDr. Jana 

Lenghardtová, CSc. 
13120120125 

Mgr. Slávka Bieliková, 
(administratívny a organizačný manažment)

Ing. Emília Zalaiová, 
(finančný manažment) 

ŠF – ESF 
MŠ SR 

Celouniverzitný projekt: 
Vytvorenie integrovaného 
systému zabezpečenia 
a zdokonaľovania kvality na EU 

Koordinátor: 
Dr. h. c. prof. Ing. 

Rudolf Sivák, PhD. 
13120120169 

Ing. Soňa Galanová, 
(administratívny a organizačný manažment)

Ing. Emília Zalaiová, 
(finančný manažment) 

 

program/ 
podprogram názov projektu vypracovala číslo projektu 

LdV 
Mobilita Praktické vzdelávanie absolventov EUBA-II Ing. Soňa Galanová SK/07/LDV/PLM/01-73220763 
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OBJEM FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA REALIZÁCIU MEDZINÁRODNÝCH PROJEKTOV VYPRACOVANÝCH ÚMP  
(NA CELÚ DOBU RIEŠENIA A POSKYTNUTÝCH V ROKU 2007) TAB. 3.9.16 

* Kurzový prepočet NBS 
** Projekty ukončené, dofinancované v roku 2007 
 

OBJEM FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA REALIZÁCIU PROJEKTOV ESF VYPRACOVANÝCH ÚMP 
(NA CELÚ DOBU RIEŠENIA A POSKYTNUTÝCH V ROKU 2007) TAB. 3.9.17 

 

 

 

 

 

 

objem finančných prostriedkov 
poskytnutých pre EU 
na účet v roku 2007 program/ 

podprogram 
názov projektu// 
číslo projektu 

zodpovedný 
riešiteľ 

pr
id

el
en

ý 
gr

an
t 

pr
e 

EU
 n

a 
ce

lú
 

do
bu

 ri
eš

en
ia

 
v 
€

 

v € 
prepočet na SKK

kurzom* 
1€ = 33,358 Sk 

LdV 
Mobilita 

Internacionalizácia vzdelávania ekonómov 
a manažérov// 
SK/06/A/F/PL-6022124 

Ing. Soňa Galanová 50 232,- 38 272,- 1 276 677,-

LdV 
Mobilita 

Praktické vzdelávanie absolventov EU// 
SK/06/A/F/PL-6023123 Ing. Soňa Galanová 24 998,- 19 999,- 667 127,-

LdV 
Mobilita 

Praktické vzdelávanie absolventov EU-II// 
SK/07/LDV/PLM/01-73220763 

Ing. Soňa Galanová 
Ing. Daniela Drozdová 138 473,- 110 778,- 3 695 333,-

LdV 
Mobilita 

Interkultúrna komunikácia v medzinárodnej 
hospodárskej praxi// 
SK/03/A/F/PL-5012013** 

Ing. Monika Vincová 50 232,- 9 409,- 313 865,-

LdV 
Mobilita 

IK – Stáže pre absolventov EU// 
SK/05/A/F/PL-5023095** Ing. Monika Vincová 10 772,- 2 154,- 71 853,-

Socrates 
ERASMUS 

Interkultúrna komunikácia v medzinárodných 
hospodárskych vzťahoch 
– Aplikácia: Iberské a LA štúdie// 
2003-3676/001-001 SO2 21CIEU** 

doc. PhDr. Jana 
Lenghardtová, CSc. 75 111,- 13 921,- 464 377,-

celkový objem finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2007 € 349 818,- € 194 533,- Sk 6 489 232,-

program/ 
podprogram 

názov projektu// 
číslo projektu koordinátor 

pridelený grant 
pre EU 

na celú dobu 
riešenia 
v SKK 

OFP 
poskytnutých 
pre EU na účet

v roku 2007 
v SKK 

ŠF – ESF 
JPD BA3 
MŠ SR 

Internacionalizácia vzdelávania ekonómov 
a manažérov// 
13120120125 

doc. PhDr. Jana 
Lenghardtová, CSc. 4 728 837,- 2 049 017,- 

ŠF – ESF 
JPD BA3 
MŠ SR 

Vytvorenie integrovaného systému zabezpečenia 
a zdokonaľovania kvality na EU// 
13120120169 

Dr. h. c. prof. Ing. 
Rudolf Sivák, PhD. 7 953 598,- 829 126,- 

celkom   12 682 435,- 2 878 143,- 
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III. POPULARIZAČNÁ ČINNOSŤ A ORGANIZÁCIA INFORMAČNÝCH, AKADEMICKÝCH 
A KULTÚRNYCH PODUJATÍ 

ÚMP V ROKU 2007 REALIZOVAL NASLEDUJÚCE PODUJATIA TAB. 3.9.18 

názov prednášky/konferencie/prezentácie dátum konania 

AKADEMICKÉ A INFORMAČNÉ PODUJATIA  

Prednáška zakladateľa organizácie ISAAA 
– Využívanie geneticky modifikovaných plodín vo svete /Súčasný stav a trendy 
Prednášateľ: Dr. Clive James, zakladateľ organizácie ISAAA 

07. 03. 2007 

Informačné stretnutie k programu LDV pre absolventov EUBA 04. 04. 2007 
Prednáška: Écrivain et Diplomatie 
Prednášateľ: J. E. Henry Cuny, veľvyslanec Francúzska 22. 10. 2007 

Prednáška spojená s bilingválnou diskusiou: Die Auswärtige Kulturpolitik 
der Bundesrepublik Deutschland Foreign Curtural Policy of Germany 
Prednášateľ: J. E. Klaus Jochen Gühlcke, radca veľvyslanectva SRN 

15. 11. 2007 

Spanish day – prezentácia španielskej autonómnej oblasti Kastília-León 
spolu so žrebovaním štipendijných pobytov  05. 12. 2007 

Informačný deň – prezentácia zahraničných odborných stáží v rámci programu ERASMUS 06. 12. 2007 

KULTÚRNE PODUJATIA  

Obrázky z Latinskej Ameriky – výstava fotografií Jiřího Kratochvíla 12. 02. 2007 
„Slová a obrázky z Paraguaja“ v spolupráci s Aulou Cervantes 20. 02. 2007 
„Dni mexickej kultúry na Slovensku“ 24. 05. – 20. 06. 2007
Prezentácia študijných pobytov v Mexiku v spolupráci so SAIA 25. 05. 2007 
Na výskume v Mali – beseda o bohatstve kultúry a jazyka v západoafrickom štáte 
hosť: Mgr. Věra Rádyová 17. 10. 2007 

Inaugurácia výstavy fotografií „Tri výstavy z Turecka – ekonómia, príroda, kultúra, história“ 
Slávnostné zahájenie výstavy: J. E. Tunç Üğdül, veľvyslanec Tureckej republiky 18. 10. 2007 

Výstava fotografií „Čína dnes“ – autor Jiří Kratochvíl 07. 11. 2007 
Mexický večer „Oltár zosnulých“ 19. 11. 2007 
 Benefičný koncert pre Tabasco 17. 12. 2007 

 
ÚMP V ROKU 2007 SPOLUPRACOVAL PRI REALIZÁCII NASLEDUJÚCICH PODUJATÍ TAB. 3.9.19 

názov prednášky/konferencie/prezentácie dátum konania 
Medzinárodná vedecká konferencia k 50. výročiu Rímskych zmlúv 23. 03. 2007 
Workschop Systémy zabezpečenia Kvality v európskom priestore vysokoškolského 
vzdelávania (v rámci  celouniverzitného projektu ESF) 13. 09. 2007 

Schôdza prípravného výboru Alumni klubu Ekonomickej univerzity v Bratislave 19. 11. 2007 
Medzinárodná vedecká konferencia: 2007 – Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých 
– za zodpovedné podnikanie a spoločnosť 27. 11. 2007 

Prezentácia študijných programov partnerskej univerzity 
– ESCP-EAP European School of Management 13. 12. 2007 

IV. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A SPOLUPRÁCA S PRAXOU 

• Spolupráca so zahraničnými podnikmi Internationaler Bund – Nemecko, Balfor – Anglicko, v rámci za-
bezpečenia zahraničných odborných stáží pre študentov a absolventov realizovaných programom Leo-
nardo da Vinci a Erasmus 

• Priebežná spolupráca s Aulou Cervantes a s Kanceláriou pre Strednú a východnú Európu mexickej uni-
verzity Instituto Tecnológico de Monterrey 

• Spolupráca so študentskou organizáciou  AIESEC na projekte UNIversity zameranom na podporu spo-
lupráce univerzity s podnikovou sférou (november – december 2007) 
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• Spolupráca s veľvyslanectvom Mexika a Turecka pri príprave kultúrnych podujatí 

ZÁMERY ROZVOJA ÚMP V ROKU 2008 
• Pokračovať v budovaní cieľovej organizačnej štruktúry pracoviska, najmä: založiť ďalšie centrá interkul-

túrnych štúdií a študijné referáty na zabezpečenie celouniverzitných študijných programov vyučovaných 
v anglickom a francúzskom jazyku. 

• Podporiť tvorbu medzinárodných projektov a projektov ESF na podporu strategických zámerov EU 
v Bratislave, najmä aktualizovať celouniverzitný projekt vytvorenia pluridisciplinárneho centra na podporu 
zapojenia univerzity do medzinárodnej tvorby a transferu poznatkov s perspektívou vytvorenia celoslo-
venskej siete a podať ho v relevantnej výzve ESF. 
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3.10 EKONOMICKÉ ROZHĽADY 
Výkonný redaktor  DOC. ING. LADISLAV PUPALA, CSC. 
V roku 2007 vyšli všetky 4 čísla XXXVI. ročníka Ekonomických rozhľadov každý štvrťrok a v približne rovnakom 
rozsahu okolo 148 strán, spolu 592 strán, čo predstavuje 50 AH, čiže 1000 normalizovaných strán rukopisu a za-
hŕňa 12 statí, 23 príspevkov do vedeckej diskusie, 14 prehľadov a konzultácií, 1 názor, 9 recenzií a 4 informácie, 
spolu 63 príspevkov; z toho 7 príspevkov bolo publikovaných v angličtine, 2 príspevky v nemčine, 2 príspevky 
v ruštine, 1 príspevok vo francúzštine, všetky so slovenským resumé a ostatné v slovenčine s anglickým „summa-
ry“. Oproti minulému roku je počet príspevkov nižší o 4. Z celkového počtu 85 autorov je 9 zahraničných. 
Tak, ako v minulých rokoch aj v tomto roku každý príspevok bol posúdený interne členom výkonnej redak-
čnej rady, na jeho odporúčanie externým odborným recenzentom z mimouniverzitného pracoviska a prí-
spevky do každého čísla a ich zaradenie do rubrík schválila výkonná redakčná rada. Spracovanie jedného 
príspevku je spravidla nie dlhšie ako 3/4 roka (interné posúdenie, prepracovanie po internom posúdení, ex-
terné posúdenie, prepracovanie po externom posúdení, redakčná úprava, tlač spolu s prvou, resp. i druhou 
autorskou korektúrou). 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 
doktorandského štúdia. Úprava príspevkov v redakcii je náročná tak na odbornú spoluprácu s recenzentmi 
a au-tormi, ako aj na administratívne práce a na počítačové spracovanie textu vrátane obrázkov pre tlačia-
reň. Hlbšou, avšak na odbornosť a čas výrazne náročnejšou prípravou materiálu sa nám podarilo znížiť tla-
čiarenské náklady. Značný objem prác predstavuje taktiež styk s odberateľmi ER a ich expedovanie. 
Každé číslo ER má 500 výtlačkov. V súlade s organizačným poriadkom a rozhodnutím redakčnej rady sú jednotli-
vé čísla bezplatne posielané všetkým členom vedenia EU a fakúlt, členom vedeckej rady a akademického 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 zákona, univerzitám a knižniciam vo 
svete – Austrália – 1, Holandsko – 2, Japonsko – 1, Maďarsko – 1, SRN – 10, Poľsko – 6, Rakúsko – 1, Švajčiar-
sko – 1, Taliansko – 1, USA – 4, Veľká Británia – 1, ČR – 11, SR – 19, ekonomickým oddeleniam zastupiteľských 
úradov v SR, domácim i zahraničným členom redakčnej rady, autorom a externým recenzentom, účastníkom 
medzinárodných vedeckých konferencií v rámci EU. V roku 2007 bol počet predplatiteľov 25. 
Osobitne pripomíname, že výtlačky ER zasielané do zahraničia umožňujú SEK na recipročnom princípe do-
stávať cenné zahraničné periodiká, čo je aj finančne veľmi výhodné; SEK preberá od redakcie a expeduje 
spolupracujúcim inštitúciám 90 výtlačkov ER z každého čísla. 
Tlač ER od roku 1995, keď bolo obnovené ich vydávanie zabezpečovala Svornosť, a. s. (predtým Kníhtlačia-
reň Svornosť, spol. s. r. o.). Tlačiareň bola vybraná po hlbokom prieskume trhu formou verejného obstarania. 
Spolupráca s tlačiarňou bola na veľmi dobrej úrovni, čo sa odrazilo tak na vysokej kvalite výrobku, ako i na 
nízkych výrobných nákladoch a pri dodržiavaní dohodnutých termínov. Koncom roka 2007 sa Svornosť stala 
súčasťou spoločnosti KASICO, a. s., tlačiareň cenín. 
Fakturovaná suma za jedno číslo bola 62 250,- Sk vrátane DPH, takže celkové náklady na tlač a knižné 
spracovanie všetkých čísiel jedného ročníka boli tesne pod stanovenou sumou 250 tis. Sk s DPH. Na zákla-
de rozhodnutia redakčnej rady je od roku 2003 stanovená cena za jeden výtlačok 50,- Sk, čo vyplynulo zo 
súčasného rozsahu a nárastu nákladov na tlač. Z úsporných dôvodov bola vylepšená technická úprava tex-
tu, takže 1 AH sa zmestí na menší počet strán. 
Zameranie ER je orientované na aktuálne problémy tranzitívnych ekonomík s osobitným zreteľom na ich za-
pájanie do integračných a globalizačných procesov. Takéto zameranie by nám mohlo pomôcť pri zaradení 
ER do citačného indexu (SCI), o čo sme sa už dvakrát uchádzali a v odpovedi nám bolo odporučené po urči-
tom čase záujem obnoviť. V priebehu tohto roka sme nadobudli presvedčenie, že ER majú väčšiu šancu ako 
v minulosti byť zaradené medzi karentované časopisy, takže by bolo vhodné v najbližšom čase sa znova 
obrátiť so žiadosťou o karentovanie na príslušnú komerčnú inštitúciu, napr. na Institute for Scientific Informa-
tion (SSCI) vo Philadelphii v USA. Naše šance však treba posudzovať s ohľadom na nasledovné okolnosti: 
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, Mexico – 1, Kanada – 1, Holandsko – 23, ČR 
(PE, FÚ) – 2, Rusko – 3, Anglicko – 11, Škótsko – 1, Fínsko – 1, Slovensko (EČ) – 1, Francúzsko – 2, Južná 
Afrika – 1, SRN – 4, Švédsko – 1, India – 1, Švajčiarsko – 5, Írsko – 1, USA – 110 
ER v súčasnosti plnia svoje poslanie a prispievajú k utváraniu dobrého obrazu o EU doma i vo svete. Ich 
ďalšie skvalitňovanie je v prvom rade závislé na kvalite príspevkov z EU i mimo nej. Zvýšeniu vedeckej úrov-
ne ER by prospelo zavedenie povinnosti publikovať v nich v obmedzenom rozsahu výsledky riešenia každej 
výskumnej úlohy na EU obsiahnuté v záverečnej správe zodpovedného riešiteľa. Poslaním ER i naďalej mu-
sí byť napomáhať rast mladých vedeckých pracovníkov. 
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3.11 CENTRUM UNIVERZITNÝCH SLUŽIEB 
Je účelovým zariadením, ktoré poskytuje komplexné ubytovacie, stravovacie a rekreačné služby pre študen-
tov, doktorandov a zamestnancov EU v Bratislave. 

Riaditeľka CUŠ ING. ANEŽKA DURANKOVÁ 

Riaditeľka ŠDaJ Horský park ING. JANA SUHAJOVÁ 
Riaditeľka ŠDaJ Petržalka ING. IVETA RUDAVSKÁ 
Riaditeľka ŠD Ekonóm a ŠD Vlčie hrdlo MGR. DAGMAR SCHMIDTOVÁ 

DO KOMPETENCIE CUŠ PATRIA 

• Študentský domov a jedáleň Horský park EU 

• Študentské domovy a jedáleň EU v Petržalke 

• Študentský domov Ekonóm a ŠD Vlčie hrdlo 

• Učebno-výcvikové zariadenie VIRT 

• Ubytovacie zariadenie POKROK 

• Účelové zariadenie Konventná 

Prepočítaný počet zamestnancov CUS: 54 v ŠJ a 114 v ŠD. Zamestnanci kategórie R tvoria vyše 85 %. 

UBYTOVANIE 
EU má 7 ubytovacích zariadení v Bratislave a jedno ubytovacie zariadenie s kapacitou 204 lôžok na Bellovej 
ul. č. 1 v Košiciach, ktoré patrí pod PHF. Celkový počet ubytovaných študentov v ŠD EU je 3 786. 

V hodnotenom období sme v jednotlivých ŠD vykonali nasledujúce rekonštrukcie, opravy a práce na zlepše-
nie kvality bývania: 

ŠD HORSKÝ PARK 

• začala sa rekonštrukcia bloku „F“ (dokončenie 31. 01. 2008) 

• výmena tlakových zásobných nádrží v CO krytoch 

• výmena okien v ŠD HP Hroboňova (1. blok) 

• výmena programovej jednotky a opravu plynových horákov 

• náter dverí a zárubní v celom ŠD HP a iné maliarske a murárske práce 

• výmena posteľnej bielizne a časti interiéru v ŠD HP Hroboňova 

• zriadenie internetovej miestnosti v ŠD HP Hroboňova 

ŠD PETRŽALKA 

• oprava strechy v ŠD Starohájska č. 8, 

• oprava spoločných kuchyniek v ŠD Starohájska 4, 

• oprava potrubia v ŠD Dolnozemská č.1, 

• zriadenie internetových miestností v ŠD Starohájska 4 a 8, 

• maľovanie skladových a spoločných priestorov, 
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• čiastočná výmena interiéru a bielizne. 

ŠD EKONÓM A ŠD VLČIE HRDLO 

• maľovanie kuchyniek, študovní, chodieb v ŠD Vlčie hrdlo, 

• čiastočná výmena dlažby na chodbách ŠD Vlčie hrdlo, 

• zhodnotenie budovy v objekte vývarovne ŠD Ekonóm. 

Okrem ubytovania študentov, zamestnancov a hostí EU využívame voľnú kapacitu ŠD najmä počas letných 
prázdnin na zabezpečenie rôznych akcií. V roku 2007 boli zrealizované: 

• ŠD Petržalka 

• Výmenný seminár Bratislava – Halle, 

• Projekt cudzie jazyky v novej Európe, akcia Rakúsko – Slovensko. 

• ŠD Horský park 

• Európsky metodistický festival. 

• ŠD Ekonóm a ŠD Vlčie hrdlo 

• Ubytovanie zahraničných účastníkov Workshopu, 

• Ubytovanie zahraničných účastníkov Letnej školy PREPARE. 

POČTY ŠTUDENTOV A ZAMESTNANCOV V UBYTOVACÍCH ZARIADENIACH 

POČET UBYTOVANÝCH PODĽA JEDNOTLIVÝCH ŠD TAB. 3.11.20 

študentské domovy EU v Bratislave študenti a doktorandi zamestnanci a ostatní počet ubytovaných 
 Dolnozemská 1 424 25 449 
ŠD Petržalka Starohájska 4 295  295 
 Starohájska 8 232  232 

Prokopa Veľkého 41 1 054  1 054 
ŠD Horský park 

Hroboňova 4 706  706 

UZ Vlčie hrdlo 74 450  450 

ŠD Ekonóm Prístavná 8 396  396 

ŠD Bellova 1 Košice – patrí pod PHF 204  204 

spolu 3 761 25 3 786 

STRAVOVANIE 
Ekonomická univerzita v Bratislave prevádzkuje dve študentské jedálne a jedno účelové zariadenie: 

• Študentská jedáleň Dolnozemská, ktorá disponuje kapacitou asi 2 000 jedál denne a je schopná pokryť 
celkové potreby v hlavnom areáli školy, tiež zásobuje a prevádzkuje dva bufety na Dolnozemskej a bufet 
v ŠD Ekonóm, ktorý bol do 31. 10. 2007 zásobovaný teplými a studenými jedlami zo ŠJ Dolnozemská. 
Od 01. 11. 2007 bolo toto stravovacie zariadenie v ŠD Ekonóm dané do prenájmu s cieľom poskytovať 
obedy pre študentov, zamestnancov a cudzích stravníkov. Po zavedení KREDITu7 (február 2008) bude 
aj toto zariadenie v celkovej ponuke možností stravovania na EU. 

• Študentská jedáleň Horský park – má kapacitu 1400 teplých jedál denne, zabezpečuje a prevádzkuje 
dva bufety a poskytuje stravovanie pre študentov, zamestnancov a cudzích stravníkov. Tiež zabezpečuje 
denný dovoz stravy max. 120 obedov pre zamestnancov EU v bufete V3, v budove rektorátu. 

V roku 2007 vyrobili študentské jedálne celkom 254 352 hlavných jedál, z toho študentom 169 149, ostatným 
stravníkom (vrátane zamestnancov) 85 203 porcií. Celková hodnota stravného lístka zostala nezmenená, pre 
študenta je 60,- Sk, z toho príspevok zo ŠR je 20,- Sk a študent platí 40,- Sk. Celková hodnota stravného lístka 
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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 univerzitné, fakultné 
a spoločenské akcie. V roku 2007 boli realizované: 

ŠJ Dolnozemská slávnostné recepcie pri príležitosti udeľovania titulu Dr. h. c., 

 vedecké konferencie, workshopy a semináre, 

 EDAMBA (slávnostná recepcia), 

 konferencie Nadácie národohospodár, 

 životné jubileá zamestnancov EU, 

 akcie pre cudzích záujemcov (plesy, stužkové slávnosti a pod.). 

ŠJ Horský park kolégiá rektora, vedecké rady (vo Vile HP), 

akcie pre cudzích záujemcov (Československá asociácia cudzích jazykov, Slovenská 
komora audítorov, Miestny úrad Staré Mesto, Vysoká škola výtvarných umení, Sloven-
ský zväz záhradkárov), 

 Európsky metodistický festival. 

ÚČELOVÉ ZARIADENIE EU KONVENTNÁ 1 
Ubytovacie služby – poskytuje v 11 hosťovských izbách a v 2 apartmánoch, s celkovou kapacitou 30 lôžok. 
V prevažnej miere ich využívajú hostia EU (aj dlhodobo, napr. lektori cudzích jazykov), zamestnanci EU 
z Košíc, frekventanti kurzov z CĎV a cudzí návštevníci. V roku 2007 bolo ubytovaných 1300 osôb/noc. 

Stravovacie zariadenie – s kapacitou 100 teplých jedál denne bolo v predchádzajúcom období v prenájme. 
Prevádzku sme obnovili 15. 01. 2007. 

Účelové zariadenie na Konventnej 1 musíme viac zviditeľniť a ponúknuť voľnú kapacitu širokej verejnosti. 
Začali sme spolupracovať s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý vydáva rôzne informačné bul-
letiny pre návštevníkov Bratislavy aj z oblasti ubytovania a stravovania. 

REKREÁCIE 
V uplynulom roku sme zabezpečovali celoročné rekreačné pobyty v RZ POKROK v Hornom Smokovci a se-
zónne v UVZ VIRT vrátane vykonávania celej agendy súvisiacej s ich prideľovaním. 

UVZ VIRT 
V čase od 02. 07. – 07. 09. 2007 poskytovalo priestory pre školské výlety, plavecké kurzy a letné sústredenia 
žiakov zo základných a stredných škôl z Nitrianskeho a Bratislavského kraja, ako i našich študentov. Spolu 
sa tu odrekreovalo 585 rekreantov z prevažnej väčšiny zamestnanci, dôchodcovia EU a ich rodinní príslušní-
ci. Okrem ubytovania im bolo poskytnuté celodenné stravovanie s možnosťou výberu jedál ako i športové 
vyžitie (kúpanie v bazéne s termálnou vodou, tenis, vodné športy, bicyklovanie). V tomto roku sme 
uskutočnili komplexnú rekonštrukciu vykurovania pre každý internát samostatne. 

RZ POKROK HORNÝ SMOKOVEC 
Poskytuje celoročné služby. V uplynulom roku sme zabezpečili pobyt pre cca 330 rekreantov, prevažne za-
mestnancov EU, ich rodinných príslušníkov a študentov EU. Objekt je prevádzkyschopný, avšak v budúcnos-
ti bude potrebná jeho celková rekonštrukcia. V roku 2007 sme zrealizovali iba nevyhnutné opravy strechy 
a okien. 

RZ CHATA JARABÁ 
Toto rekreačné zariadenie bolo mimo prevádzky. Po rekonštrukcii elektroinštalácie a vykurovania je možnosť 
rekreačného pobytu od 01. 11. 2007. 
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ZÁMERY NA ROK 2008 
V oblasti ubytovania a rekreácií chceme pokračovať v skvalitňovaní úrovne bývania konkrétne: 

• bude pokračovať rekonštrukcia ďalšieho bloku F v ŠD Prokopa Veľkého. Po jeho zariadení novým inte-
riérom ho odovzdáme v marci 2008, 

• vyhotovenie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu ostatných blokov budovy ŠD HP Prokopa Veľ-
kého, 

• budeme pokračovať vo výmene okien vo všetkých nezrekonštruovaných blokoch ŠD HP, ŠD Hroboňova 
a v ŠD Vlčie hrdlo, čím nielen zlepšíme kvalitu bývania, ale hlavne znížime energetickú náročnosť na ich 
prevádzkovanie, 

• zabezpečíme výmenu podlahovej krytiny v ŠD Hroboňova a v ŠD Vlčie hrdlo, opravu palubovky a vzdu-
chotechniky v telocvični HP, 

• zabezpečíme opravu strechy v obidvoch ŠD HP a v ŠD Ekonóm, 

• budeme postupne pokračovať v zosieťovaní ďalších izieb za účelom sprístupnenia internetu na všetkých 
ŠD, 

• pripravíme podmienky na komplexnú rekonštrukciu ŠD Starohájska 4 a výmenu interiéru v ŠD Staroháj-
ska 4 a ŠD Hroboňova, 

• z dôvodu energetických úspor pripravíme podmienky na výstavbu vlastných kotolní v ŠD Petržalka, 

• v RZ Pokrok a UVZ Virt pripravíme podmienky na postupnú rekonštrukciu objektov, 

V stravovacej oblasti budeme hľadať možnosti zvýšenia počtu podaných jedál a počtu stravníkov. Obnovili 
sme stravovanie pre zamestnancov a hostí EU v UZ na Konventnej 1. Rozšírime KREDIT 7 na ďalšie stra-
vovacie zariadenia a bufety, s možnosťou stravovania rôznych druhov jedál aj pre cudzích záujemcov. 
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3.12 FOLKLÓRNY SÚBOR EKONÓM 

VEDENIE SÚBORU 
 

MGR. ONDREJ LENÁR organizačný vedúci 
MGR. ART. LENKA KONEČNÁ-ŠÚTOROVÁ umelecká vedúca 
ING. SOŇA VANKOVÁ tajomníčka 
BOŽENA LABÁTOVÁ hospodárka 
 

ZÁJAZDY, FESTIVALY, VYSTÚPENIA 
 

Folklórny súbor EKONÓM absolvoval v roku 2007 na rôznych podujatiach doma i v zahraničí vyše štyridsať 
vystúpení. 

 

Na súťaži vysokoškolských folklórnych súborov – na Akademickom Zvolene – prezentoval novú choreografiu 
Na sliačanských lúkach, za ktorú získal ocenenie za choreografiu. 

 

Vystupoval na folklórnych slávnostiach vo Veľkej nad Veličkou, Veľkých Pavloviciach a v Detve. V Detve, 
okrem programu Pozdrav z Akademického Zvolena, účinkoval aj v programe venovanom 80. výročiu naro-
denia umeleckého vedúceho súboru Lúčnica profesora Nosáľa. 

 

V auguste roku 2007 sa súbor zúčastnil na medzinárodnom folklórnom festivale v Sardínii za širokej účasti 
súborov z Ukrajiny, Poľska, Argentíny, Turecka a Ruska. 

 

Na začiatku akademického roka 2007/2008 sa súbor zúčastnil na slávnostnom otvorení výročného stretnutia 
vedeckých pracovníkov vysokých škôl združených v Európskej asociácii vzdelávania doktorandov EDAMBA, 
ktoré sa konalo v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave. 

 

Okrem týchto dôležitých akcií absolvoval folklórny súbor EKONÓM vystúpenie na slávnostiach v rakúskom 
Parndorfe, na račianskom vinobraní a na návšteve krajanov v rumunskom Nadlaku. 

 

Nemenej dôležité boli aj vystúpenia FS EKONÓM na rôznych akciách organizovaných Ekonomickou univer-
zitou v Bratislave. 




