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Výročná správa o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2008 je vypracovaná 
v súlade s § 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 znení neskorších predpisov a zákona č. 363/2007 
Z. z.. Výročnú správu o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2008 schválil 
Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 13. 5. 2009.    
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ÚVOD 
 
     Správa o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej „EU v Bratislave“ alebo 
„univerzita“) dokumentuje a sumarizuje všetky činnosti, ktoré EU v Bratislave realizovala 
v roku 2008. Je v nej zahrnuté hodnotenie plnenia poslania univerzity v oblasti výchovno 
vzdelávacej, vedeckovýskumnej, medzinárodných vzťahov, rozvoj internacionalizácie 
a posilňovanie postavenia univerzity v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania 
a vedy. Obsahuje zmeny vnútorných predpisov a zmeny v orgánoch univerzity, ktoré nastali 
v roku 2008, a aj hodnotenie celouniverzitných pracovísk, ktoré prispeli k hlavným 
činnostiam a poslaniu univerzity.  
 
     Všetky aktivity, ktoré sa na EU v Bratislave realizovali v roku 2008 vychádzali 
z dokumentu „Dlhodobý zámer Ekonomickej univerzity v Bratislave na obdobie rokov 2007 
až 2011 s výhľadom do roku 2015“. Strategické ciele, rozvojové aktivity a priority činnosti 
EU v Bratislave boli podrobne rozpracované do plánu hlavných úloh na rok 2008. 
 
     EU v Bratislave si je plne vedomá zodpovednosti za vysokoškolské vzdelávanie a výskum 
v Slovenskej republike ako líder a garant kvality pri výchove ekonómov a manažérov. 
V súlade s tradíciami a súčasným stavom má ambície stať sa prestížnou 
a konkurencieschopnou univerzitnou vysokou školou aj v rozmere Európskej únie. Univerzita 
má na získanie takéhoto postavenia predpoklady a vytvára dobré podmienky v oblasti 
ľudských zdrojov, technického a materiálneho zabezpečenia. Toto konštatovanie je založené 
na kvalitnej úrovni pedagogických a výskumných pracovníkov, vysokom záujme o štúdium 
a dobrom uplatnení absolventov v praxi. 
 
     V roku 2008 študovalo na univerzite 13 759 študentov 1. a 2. stupňa štúdia v dennej 
a externej forme, čo je približne 7,2 % študentov verejných vysokých škôl v SR. Univerzita 
má akreditovaných 19 študijných programov na 1. stupni štúdia a 32 študijných programov na 
2. stupni štúdia. Na 3. stupni štúdia študovalo 621 študentov na 19-tich študijných 
programoch. EU v Bratislave má akreditované 3 celouniverzitné študijné programy na 2. 
stupni štúdia, ktoré študenti študujú v cudzích jazykoch (anglický, nemecký a francúzsky 
jazyk). EU v Bratislave ponúka možnosť absolvovať prednášky a cvičenia aj v 50-tich 
predmetoch vyučovaných v cudzích jazykoch. Na univerzite pôsobí 610 učiteľov, čo tvorí 6 
% všetkých učiteľov verejných vysokých škôl v SR, z toho je 12,3 % profesorov a 18,5 % 
docentov. Spolu tvorili profesori, docenti a PhD. 67,38 % z celkového počtu učiteľov. 
 
     Aktivitu učiteľov vo vedeckovýskumnej činnosti v roku 2008 dokumentuje aj 184  
riešených projektov, z ktorých univerzita získala 18 339 tis. Sk. Na celkovom počte projektov 
VEGA riešených v oblasti ekonomických vied na univerzitách v SR sa EU v Bratislave 
podieľala 58 %. EU v Bratislave zorganizovala 24 významných medzinárodných vedeckých 
konferencií a učitelia publikovali 3 039 výstupov. V počte publikovaných výstupov sa 
univerzita umiestnila na 5. mieste medzi verejnými vysokými školami v Slovenskej republike. 
Aj z dôvodu ďalšieho rozšírenia vedecko-výskumnej činnosti bol v roku 2008 vytvorený 
Ústav ekonómie a manažmentu. 
 
     V roku 2008 vzrástla aj medzinárodná spolupráca. Univerzita má podpísaných 148 
bilaterálnych dohôd a 60 rámcových dohôd o spolupráci so zahraničnými univerzitami. 
V roku 2008 bolo vyslaných v rámci mobilitných programov 241 študentov do zahraničia, čo 
predstavuje 1,68 % celkového počtu študentov univerzity. Univerzita prijala 128 
zahraničných študentov, čo je 0,9 % počtu študentov EU v Bratislave. Na univerzity do 
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zahraničia vycestovalo 4,2 % učiteľov z EU v Bratislave. Približne rovnaký počet učiteľov 
prijala na pracoviská EU v Bratislave aj zo zahraničia. 
 
     Učitelia a študenti univerzity môžu využívať služby Slovenskej ekonomickej knižnice, 
v ktorej v knižničnom fonde je k dispozícii 365 387 knižničných jednotiek. Výučba sa v roku 
2008 realizovala v 50-tich počítačových učebniach.  
 

Považujeme za vhodné uviesť ďalšie skutočnosti, ktoré dokumentujú viaceré významné 
aktivity univerzity v roku 208. Išlo najmä o:  

• ukončenie prípravných prác na zriadenie novej Fakulty aplikovaných jazykov 
a interkultúrnej komunikácie, 

• finalizácia prípravy materiálov pre komplexnú akreditáciu EU v Bratislave, 
• novelizácia vnútorných predpisov, 
• zavedenie nového informačného systému AIS2 pre riadenie pedagogického procesu, 
• zavedenie antiplagiátorského systému Theses na kontrolu kvalifikačných prác 

študentov univerzity, 
• odovzdanie do užívania novej auly, 
• rekonštrukcia a úpravy  študentských domovov, hlavne ukončenie rekonštrukcie 

bloku F v Horskom parku, 
• vybudovanie futbalového ihriska s umelým trávnikom v areáli ŠD v Horskom parku, 
• získanie vynikajúcich športových výsledkov študentov v zahraničí (na 28. ročníku 

športového festivalu v Istanbule, kde študenti univerzity získali 1. miesto v hádzanej, 
2. miesto vo volejbale a  3. miesto v plávaní, ďalej 2. miesto na 12. ročníku  European  
Ivy League vo futbale, ktorý každoročne organizuje univerzita HHL Lipsko). 

 
     Za prácu, ktorú v roku 2008 pre univerzitu vykonali, ďakujem všetkým učiteľom, 
zamestnancom a študentom EU v Bratislave. Realizovanou činnosťou vytvorili veľmi dobrý 
základ pre ďalší rozvoj univerzity v rámci Dlhodobého zámeru rozvoja EU v Bratislave do 
roku 2011 s výhľadom do roku 2015. 
 
 
 
 
                                                                                 Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.                                 
                                                                                             rektor EU v Bratislave 
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ČASŤ I. 
RIADIACE  ORGÁNY  A  ORGANIZAČNÁ  
ŠTRUKTÚRA  EU  V  BRATISLAVE 
 
1.1 ZLOŽENIE  RIADIACICH  ORGÁNOV   

EU  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 

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

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

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

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

                                                                  (do 31.5.2008)            

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  

prof. Ing. Dagmar Lesáková, PhD.         prorektorka  

doc. PhDr. Jana Lenghardtová, PhD.     prorektorka  

doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc.            prorektor 

doc. Ing. Ivan Brezina, PhD.                   prorektor (do 31.5.2008)        

prof. Ing. Ján Lisý, PhD.                         dekan Národohospodárskej fakulty   

prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc.                  dekan Obchodnej fakulty  

prof. Ing. Michal Fendek, PhD.              dekan Fakulty hospodárskej informatiky  

doc. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc.              dekan Fakulty podnikového manažmentu  

prof. Ing.Ľudmila Lipková, CSc.            dekanka Fakulty medzinárodných vzťahov  

                                                                (do 17.1.2008) 

prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc.         dekan Fakulty medzinárodných vzťahov 

                                                                (od 18.1.2008)                                                               

prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.              dekan Podnikovohospodárskej fakulty  

                                                                EU v Bratislave so sídlom v  Košiciach                                         

prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD.        riaditeľka Ústavu jazykov  
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Ing. Mária Dziurová                                kvestorka 

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

Ing. Peter Trúchly                                    predseda Rady ZO OZ PŠaV,  

Michal Brčák                                                 prezident Študentského parlamentu  

 
 
DEKANI  FAKÚLT  EU  V  BRATISLAVE  
prof. Ing. Ján Lisý, PhD.                       Národohospodárska fakulta   

prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc.,               Obchodná fakulta  

prof. Ing. Michal Fendek, PhD.             Fakulta hospodárskej informatiky  

doc. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc.             Fakulta podnikového manažmentu  

prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.          Fakulta medzinárodných vzťahov  (do 17.1.2008) 

prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc.        Fakulta medzinárodných vzťahov (od 18.1. 2008) 

prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.             Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so   

                                                               sídlom v Košiciach 
 
AKADEMICKÝ  SENÁT  EU  V  BRATISLAVE 
  
predseda          prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc.  

tajomníčka      RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 
 
ZAMESTNANECKÁ ČASŤ  

Ing. Jana Czillingová, CSc., Ing. Jana Dolgošová, prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc., doc. Ing. 
Elena Fetisovová, CSc.,  doc. Ing. Eva Horvátová, CSc., doc. Ing. Igor Kosír, CSc., doc. Ing. 
Alica Lacková, CSc., doc. Ing. Vanda Lieskovská, PhD., doc. Ing. Júlia Lipianska, PhD., Ing. 
Beáta Lipková, PhD., doc. Ing. Miroslav Majtán, CSc., doc.  Ing. Silvia Megyesiová, PhD., 
prof. RNDr. Ing. František Peller, CSc., prof. Ing. Eva Rievajová, PhD., 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 Zdarílek 
ŠTUDENTSKÁ ČASŤ  

Michal Brčák, Štefan Taška, Miroslava Králiková,  Bohuslav Pisar, Anna Hollá, Andrej 
Babej, Lucia Litvová, Maroš Šínsky, Monika Satková, Ivona Klementová, Rastislav Trnka, 
Miloš Vaľovský 

 
VEDECKÁ  RADA  EU  V  BRATISLAVE  

 

predseda               Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.,  rektor  
INTERNÍ 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. Víťazoslav Balhar, CSc., prof. Ing. Ján 
Lisý, CSc., doc. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc., Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., prof. 
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PhDr. Lívia Adamcová, PhD., prof. Ing. Peter Baláž, PhD., prof. Ing. Milan Buček, DrSc., 
prof. Ing. Jozef Kráľovič, CSc., doc. Ing. Valéria Michalová, CSc., doc. Ing. Ružena 
Pardelová, 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. 
EXTERNÍ ČLENOVIA 

dr. h. c. prof. Ing. Richard Hindls, CSc., prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., Ing. Ivan Šramko, 
prof. h.c. prof. Ing. Mikuláš Šupín, 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  

členovia  
RNDr. Peter Mach, predseda Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti, Ing. 
Alexander Rozin, CSc. predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Incheba, a. s., Ing. 
Ladislav Rehák, predseda predstavenstva ORANGE Slovensko, a. s.,  Ing. Viktor Maťovčík, 
súkromný podnikateľ, Ing. Mikuláš Milko, generálny riaditeľ HYDROTOUR, a.s.,  Ing. Peter 
Mertus, PhD., generálny riaditeľ RINGIER Slovakia, a. s., Ing. Elena Trenčianska, CSc., 
TREINCO, spol. s r.o., Ing. Róbert Šimončič, PhD. generálny riaditeľ spoločnosti Microsoft 
s r. o, Ing. Miroslav Pacher, viceprezident a člen predstavenstva Alianz-Slovenská poisťovňa, 
a.s., prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc., predseda AS EU v Bratislave, Michal Brčák, prezident 
Študentského parlamentu EU v Bratislave 

 

ŠTUDENTSKÝ  PARLAMENT  EU  V  BRATISLAVE 
predseda               Michal Brčák 

členovia 
Štefan Taška, Andrea Tichá, Renáta Ščurková, Anna Holá, Andrej Babej, Maroš Šinský, 
Lucia Litvová, Monika Satková, Ivona Klementová, Rastislav Trnka, Miloš Vaľovský. 
 

ZMENY  VO  VNÚTORNÝCH   PREDPISOCH  A  RIADIACICH  ORGÁNOCH   EU  
V  BRATISLAVE  
 
       Vzhľadom na schválenú novelizáciu zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 
neskorších predpisov a prijatie zákona č. 363/2007 Z. z. boli upravené (novelizované) tieto 
vnútorné  predpisy EU v Bratislave (ktoré vymedzujú práva a povinnosti orgánov univerzity, 
jej funkcionárov, zamestnancov a študentov). 
 
1. Vnútorné predpisy, ktoré podliehajú registrácii na Ministerstve školstva SR: 

a) Štatút  EU  v  Bratislave;  schválený  v  Akademickom   senáte  EU  v  Bratislave    dňa  
      12. 3. 2008,  zaregistrovaný  na   MŠ  SR   dňa   1. decembra   2008   pod   číslom CD- 
      2008-19446/41596-1:sekr., 
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b) Študijný  poriadok  EU v Bratislave; schválený Akademickým senátom EU v Bratislave  
     dňa  12. 3. 2008,  zaregistrovaný  na  MŠ  SR  dňa  5.    júna 2008 pod číslom CD-2008- 
     6594/13791-1:sekr., 

    c)  Zásady  výberového  konania  na  obsadzovanie   pracovných   miest    vysokoškolských  
         učiteľov,  pracovných  miest    výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov 
         a  funkcií  vedúcich  zamestnancov   EU v Bratislave; schválené Akademickým senátom 
         dňa 12.3.2008, zaregistrované na MŠ dňa 5. 5. 2008 pod číslom CD-2008-6594/13791-  
        1-:sekr.    
 
2. Vnútorné predpisy, ktoré nepodliehajú registrácii na Ministerstve školstva SR: 
    a)  Pracovný poriadok EU v Bratislave; schválený Akademickým senátom dňa 3.7.2008, 
    b)  Disciplinárny  poriadok  pre   študentov  EU  v     Bratislave; schválený  Akademickým 
         senátom dňa 3.7.2008, 
    c)  Rokovací  poriadok  disciplinárnej   komisie  EU v Bratislave; schválený Akademickým 
         senátom dňa 3.7.2008, 
    d)  Zásady volieb do  Akademického   senátu   EU v  Bratislave; schválené   Akademickým 
         senátom dňa 3.7.2008, 
    e)  Rokovací  poriadok  Akademického  senátu  EU v  Bratislave; schválený Akademickým  
         senátom dňa 3.7.2008, 
    f)  Logo  EU  v  Bratislave  a logá fakúlt EU v Bratislave schválené Akademickým senátom 
        dňa 3.7.2008.   
  
      Následne  na  novelizované  vnútorné  predpisy  univerzity  boli dňa 3. 7. 2008 
Akademickým senátom EU v Bratislave schválené aj štatúty jednotlivých fakúlt EU 
v Bratislave. 
     V roku 2008 došlo v orgánoch EU v Bratislave a orgánoch fakúlt EU v Bratislave k týmto 
organizačným zmenám: 
      Dňa  31. 5. 2008 uvoľnil rektor EU v Bratislava na vlastnú žiadosť doc. Ing. Ivana 
Brezinu, PhD. z funkcie prorektora  EU v Bratislave pre  informatizáciu a styk s verejnosťou. 
     K zmene došlo aj vo funkcii dekana na Fakulte medzinárodných vzťahov EU v Bratislave. 
Funkčné obdobie dekanky FMV prof. Ing. Ľudmily Lipkovej, CSc. končilo 17. 1. 2008,  nový 
dekan FMV prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc. bol menovaný 18. 1. 2008.  

 

1.2  VNÚTORNÉ  PRÍKAZY  A  SMERNICE 
 
PRÍKAZY  REKTORA  V  ROKU  2008 
 
1/2008   úlohy vyplývajúce z kontroly na pracovisku SEK 
2/2008   na zabezpečenie odovzdávania 1 exemplára zo všetkých druhov kvalifikačných prác 
              do SEK 
3/2008   na zabezpečenie prijímacieho konania pre akad. rok 2008/2009 
4/2008   plán dovoleniek na  rok 2008 
5/2008   úlohy vyplývajúce z kontroly na pracovisku ÚVT 
6/2008   na vykonanie mimoriadnej fyzickej inventúry v ŠDaJ v Petržalke 
7/2008   zabezpečenie čerpania dovoleniek v roku 2008 
8/2008   na vykonanie inventúry v CO 
9/2008   na vykonanie fyzickej inventarizácie majetku EU v Bratislave 
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INTERNÉ  SMERNICE  V  ROKU  2008 
 
1/2008   úprava ceny prechodného ubytovania v CĎV EU v Bratislave 
2/2008   úprava ceny za služby v relaxačnom zariadení v CĎV EU v Bratislave 
3/2008   úprava ceny za využívanie tenisového kurtu v CĎV EU v Bratislave 
4/2008   cenník občerstvenia podávaného v bufete v CĎV EU v Bratislave 
5/2008   nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve EU v Bratislave 
6/2008   zásady organizačného a finančného zabezpečenia pracovných ciest zamestnancov 
              EU v Bratislave 
7/2008   zásady udeľovania grantov EU v Bratislave mladým učiteľom, vedec.  pracovníkom 
              a doktorandom v dennej forme štúdia 
8/2008   zásady a kritériá udeľovania Ceny rektora EU v Bratislave za publikačnú činnosť 
9/2008   zásady zabezpečenia výučby v cudzích jazykoch na EU v Bratislave 

 10/2008   pravidlá schvaľovania rámcových dohôd o spolupráci 
 11/2008   zoznam poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov 
 12/2008   nákup literatúry na EU v Bratislave 
 13/2008   pravidlá EU v Bratislave pre tvorbu, rozdelenie a použitie finančných prostriedkov 
                 účelovo určených na podporu zahraničných mobilít doktorandov 
 14/2008   poplatky za ubytovanie v študentských domovoch EU v Bratislave 
 15/2008   školné a poplatky spojené so štúdiom na EU v Bratislave  akad. rok 2009/2010 
 16/2008   smernica o edičnej činnosti 

 

1.3  ORGANIZAČNÁ  ŠTRUKTÚRA  EU  V  BRATISLAVE 
EU 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 v Bratislave 

• Obchodná fakulta EU v Bratislave 

• Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave 

• Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave 

• Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave 

• Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach 

                      
CELOUNIVERZITNÉ  PRACOVISKÁ  EU  V  BRATISLAVE 
• Ústav výpočtovej techniky EU v Bratislave (ÚVT  EU v Bratislave) 

• Ústav jazykov EU v Bratislave (ÚJ EU v Bratislave) 
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• Centrum ďalšieho vzdelávania EU v Bratislave (CĎV EU v Bratislave) 

• Slovenská ekonomická knižnica EU v Bratislave (SEK EU v Bratislave) 

• Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave (VE EU v Bratislave) 

• Centrum telesnej výchovy a športu EU v Bratislave (CTVaŠ  v Bratislave) 

• Centrum protidrogových a poradenských služieb EU v Bratislave (CPaPS EU v 
Bratislave) 

• Ústav medzinárodných programov EU v Bratislave (ÚMP EU v Bratislave) 

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

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

• Ústav ekonómie a manažmentu EU v Bratislave (ÚEaM EU v Bratislave) 

• Archív EU v Bratislave (A EU v Bratislave) 

• Redakcia časopisu Ekonomické rozhľady EU v Bratislave (ER EU v Bratislave) 
 

REKTORÁT  EU  V  BRATISLAVE 
Rektorát EU v Bratislave 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. 
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ÚČELOVÉ  ZARIADENIA  EU  V  BRATISLAVE 
• Centrum univerzitných služieb EU v Bratislave: 

 ♦ Študentský domov a jedálne Horský park, 

 ♦ Študentské domovy v Petržalke, 

 ♦ Študentský domov Ekonóm, Prístavná 1, 

       ♦ Študentský domov Vlčie hrdlo 74, 

       ♦ Rekreačné zariadenie Pokrok - Horný Smokovec, 

       ♦ Rekreačné zariadenie chata  - Jarabá, 

       ♦ Účelovo výcvikové zariadenie – Virt, 

       ♦ 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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ČASŤ II. 

PRIEREZOVÉ  ČINNOSTI EU  V  BRATISLAVE 
 
2.1 VÝCHOVA  A  VZDELÁVANIE 
 

Výchova a vzdelávanie na EU v Bratislave boli aj v roku  2008 poznačené plnením 
zámerov EU v Bratislave formulovaných v Dlhodobom zámere rozvoja univerzity na obdobie 
rokov 2007 – 2013 a z neho vyplývajúcich čiastkových úloh, ktorých realizácia prioritne 
smerovala do oblasti neustáleho rozvoja vzdelávacích aktivít a kvality pedagogickej práce na 
jednotlivých pedagogických pracoviskách univerzity. Táto činnosť bola do určitej miery 
ovplyvnená tiež 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 1. 9. 2007. Na 
základe ustanovení novely vznikla potreba zmeniť a prispôsobiť vybrané dokumenty 
a študijné predpisy. Podľa uvedeného zákona o vysokých školách bol organizovaný celý prvý 
stupeň štúdia, ako aj druhý stupeň štúdia. Na niektorých fakultách EU v Bratislave bolo 
štúdium zabezpečované aj podľa doterajších predpisov a to v piatom ročníku štúdia. Štúdium 
bolo organizované dennou aj externou formou.  

Výchovno-vzdelávacia činnosť aj v roku 2008 vychádzala z princípov činnosti 
univerzity v pedagogickej oblasti, ktoré univerzita uplatňuje pri napĺňaní svojho poslania. 
Táto oblasť predstavuje dlhodobo jednu z hlavných činností jej fakúlt. Jednotlivé aktivity 
univerzity a jej fakúlt boli orientované predovšetkým na posilňovanie postavenia univerzity 
v národnom a európskom vzdelávacom priestore, na zvyšovanie kvality a efektívnosti 
výchovno-vzdelávacieho procesu, internacionalizáciu vzdelávania a tým akceptovateľnosť 
výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu na trhu práce v SR aj v zahraničí. Výchovno-
vzdelávací proces sa realizoval s prepojením poznatkov vedeckého výskumu a  na 
hospodársku a spoločenskú prax. 

V roku 2008 pripravila EU v Bratislave materiál na komplexnú akreditáciu, ktorého 
súčasťou boli tiež žiadosti o akreditáciu študijných programov. 

Obsahové zameranie jednotlivých študijných programov EU v Bratislave a jej fakúlt 
bolo v súlade s profilom týchto fakúlt. 
 
 

Prehľad počtu akreditovaných študijných programov 1., 2. a 3. stupňa 
štúdia na EU v Bratislave a jej fakultách                                          Tab. 2.1.1 

Fakulta 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň Spolu 
NHF 6 9 8 23 
OF 2 5 4 11 
FHI 4 6 3 13 
FPM 2 7 2 11 
FMV 2 1 1 4 
PHF 2 1 1 4 

EU (ÚMP) 1 3 0 4 
EU spolu 19 32 19 70 
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V akademickom roku 2008/2009 bolo vzdelávanie zabezpečované iba 
v akreditovaných študijných programoch 1. a 2. stupňa štúdia a to nielen v pedagogickom 
pracovisku Bratislava, ale aj v mimo bratislavských pedagogických pracoviskách. Bakalárske 
štúdium na EU v Bratislave je organizované aj v ďalších pedagogických pracoviskách, a to 
v Nových Zámkoch dennou formou (Obchodná fakulta) a externou formou v Púchove a 
Topoľčanoch (Obchodná fakulta), v Púchove, Žarnovici a Senici (Fakulta hospodárskej 
informatiky), v Michalovciach (Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach). 
Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach zabezpečovala v pedagogickom 
pracovisku Michalovce aj vzdelávanie na druhom stupni štúdia. 

V ponuke akreditovaných študijných programov boli tiež celouniverzitné študijné 
programy 2. stupňa štúdia, ktorých realizácia sa komplexne zabezpečuje v niektorom 
z cudzích jazykov. Študijný program Medzinárodný finančný manažment je medzinárodným 
bilaterálnym študijným programom, na ktorom participuje Univerzita Martina Luthera 
v Halle-Wittenberg a zabezpečuje sa v nemeckom jazyku, študijný program Manažment 
predaja sa realizuje vo francúzskom jazyku a participuje na ňom Univerzita Pierre Mendés 
France v Grenobli, študijný program Medzinárodný manažment sa zabezpečuje v anglickom 
jazyku. V roku 2008 bol akreditovaný celouniverzitný študijný program 1. stupňa štúdia 
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia. Prevažná časť štúdia sa bude uskutočňovať 
v anglickom a nemeckom jazyku a do ponuky pre uchádzačov bol zaradený pre rok 
2009/2010. 

PRIJÍMACIE  KONANIE  
 Prijímanie uchádzačov na študijné programy EU v Bratislave a jej fakúlt sa realizovalo 
pre akademický rok 2008/2009 podľa zásad prijímacieho konania, ktoré schválil Akademický 
senát EU v Bratislave  a akademické senáty jednotlivých fakúlt. Niektoré fakulty EU v 
Bratislave prijímali vybraných uchádzačov o štúdium aj bez prijímacej skúšky a to na základe 
splnenia podmienok stanovených príslušnou fakultou pre prijatie bez prijímacej skúšky. Na 
Fakulte medzinárodných vzťahov vykonali prijímaciu skúšku všetci uchádzači o štúdium. 

EU v Bratislave sa aj v roku 2008 zúčastnila Akadémie vzdelávania určenej pre 
študentov stredných škôl a pre záujemcov o štúdium v študijných programoch EU 
v Bratislave a jej fakúlt. Pre uchádzačov o štúdium organizovala v januári 2008 informačný 
deň, na ktorom zamestnanci jednotlivých fakúlt poskytovali informácie o možnostiach štúdia 
a podmienkach prijatia. 

 V roku 2008 sa prihlásilo na štúdium na EU v Bratislave a jej fakultách pre 1. stupeň 
štúdia 9 838 uchádzačov, ktorí mali možnosť podať si samostatnú prihlášku na viacej fakúlt 
EU v Bratislave. Z tohto počtu bolo prijatých bez prijímacích skúšok 1 070 uchádzačov, ktorí 
spĺňali podmienky na prijatie bez prijímacích skúšok. Prijímacích skúšok sa v riadnom 
termíne zúčastnilo 6 990 uchádzačov. Prijatých bolo celkom 5 664 uchádzačov (vrátane 
uchádzačov prijatých bez prijímacích skúšok), t. j. 57,57% z prihlásených uchádzačov. 
Z celkového počtu uchádzačov, ktorí sa zúčastnili prijímacích skúšok, bolo prijatých 4 594 
uchádzačov, t. j. 65,72%. Počet uchádzačov, ktorí boli prijatí bez prijímacích skúšok (1 070), 
predstavuje 10,87% z celkového počtu prihlásených uchádzačov a 13,27% z počtu 
uchádzačov, ktorí prešli prijímacím konaním.  

Prijímacie skúšky na 1. stupeň štúdia sa konali na celej EU 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 
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jazyk mal uchádzač možnosť výberu z týchto cudzích jazykov: anglického, nemeckého, 
ruského, francúzskeho, španielskeho a talianskeho.  

 
Úspešnosť uchádzačov na prijímacích skúškach na EU v Bratislave pre 
akademický rok 2008/2009 podľa predmetov  v percentách 
                                                                                                                Tab. 2.1.2 
 
Fakulta 

 
Matematika 

 
Cudzí jazyk 

Základy 
ekonómie a 
ekonomiky 

 
Celková 

úspešnosť 

Podiel 
fakulty na 
celkovej 

úspešnosti
NHF 40,64 72,11 59,91 26,11 15,90 
OF 37,49 72,08 52,73 25,03 15,24 
FHI 34,97 64,07 48,40 19,40 11,82 
FPM 40,88 73,70 55,29 25,53 15,55 
FMV 62,64 98,03 (84,27) 71,07 46,35 28,23 
PHF 33,95 53,58 46,29 21,75 13,25 

EU spolu 39,51 70,76 54,38 25,34 100,00 
 
 
Prehľad o vývoji počtu prihlásených, prijatých a zapísaných študentov EU 
v Bratislave  v rokoch 2004 – 2008 do 1. ročníka    1. stupňa štúdia podľa 
jednotlivých fakúlt                                              

Tab. 2.1.3 
 ROK NHF OF FHI FPM FMV PHF SPOLU

2004 2755 2650 1361 1818 555 1291 10430 
2005 2247 2854 1268 2433 500 1118 10420 
2006 2560 2616 1871 2435 477 1002 10961 
2007 2031 3022 1891 2717 462 1152 11275 

Prihlásení 

2008 1819 2598 1312 2545 444 1120 9838 
2004 1223 1292 1007 827 134 503 4986 
2005 993 1112 821 932 184 589 4631 
2006 1288 1556 1316 1460 288 569 6477 
2007 1142 1415 1101 1238 142 586 5624 

Prijatí 

2008 1061 1225 1009 1453 221 695 5664 
2004 785 762 869 529 101 329 3375 
2005 581 657 608 542 147 393 2928 
2006 703 800 911 730 207 380 3734 
2007 617 684 649 514 140 376 2980 

Zapísaní do 
1. ročníka z 

novoprijatých 
2008 524 583 737 711 153 425 3133 
2004 802 803 869 686 101 329 3590 
2005 616 791 616 640 147 402 3212 
2006 734 805 911 789 207 382 3828 
2007 673 684 649 598 140 378 3122 

 
Zapísaní do 
1. ročníka 

celkom 
2008 535 596 737 751 153 425 3197 
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Pokračovanie                                                                                              Tab. 2.1.3 
 ROK NHF OF FHI FPM FMV PHF SPOLU

2004 65,57 62,15 86,29 82,95 74,62 65,40 72,00 
2005 62,03 71,13 75,03 68,66 79,89 68,25 69,35 
2006 56,98 51,73 69,22 54,04 71,87 75,92 59,10 
2007 58,93 48,33 58,94 48,30 98,59 64,16 55,51 

% zapísaných 
celkom do 1. 

ročníka k  
prijatým 

2008 50,42 48,65 73,04 51,68 69,23 60,57 56,44 
 
 
 

Prehľad akreditovaných študijných programov 1. stupňa štúdia (Bc.) na 
EU v Bratislave, v ktorých  sa v akademickom roku 2008/2009 realizovala 
výučba                                                                  Tab. 2.1.4 

Fakulta Študijný program 
Národné hospodárstvo 
Ľudské zdroje v sociálno-ekonomickom rozvoji 
Financie, bankovníctvo a investovanie 
Poisťovníctvo 
Verejná správa a regionálny rozvoj 

 
 
NHF 

Učiteľstvo praktických ekonomických predmetov 
Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu OF 
Zahraničnoobchodné podnikanie 
Hospodárska informatika 
Manažérske rozhodovanie a informačné technológie 
Účtovníctvo 

FHI 

Účtovníctvo a hospodárska informatika 
Ekonomika a manažment podniku  FPM 
Finančný manažment 

FMV Medzinárodné ekonomické vzťahy 
Ekonomika a manažment podniku PHF 
Obchodné podnikanie 

  
Prehľad o vývoji počtu prihlásených, prijatých a zapísaných študentov EU 
v Bratislave v rokoch 2005 – 2008 do 1. ročníka 2. stupňa štúdia podľa 
jednotlivých fakúlt                                                 Tab. 2.1.5 

 ROK NHF OF FHI FPM FMV PHF SPOLU
2005 - - - - - - - 
2006 - - - - - - - 
2007 113 137 569 101 - 103 1023 

Prihlásení 

2008 616 636 579 558 123 413 2925 
2005 - - - - - - - Prijatí 
2006 - - - - - - - 
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Pokračovanie  Tab.2.1.5 

 ROK NHF OF FHI FPM FMV PHF SPOLU
2007 72 117 490 42 - 91 812 Prijatí 
2008 490 544 558 406 123 337 2458 
2005 41 114 119 46 - - 320 
2006 38 140 122 41 - - 341 
2007 72 117 486 39 - 87 714 

Zapísaní do 1. 
ročníka z 

novoprijatých 
2008 473 525 525 387 117 335 839 
2005 41 114 119 46 - - 320 
2006 38 140 122 42 - - 340 
2007 72 117 486 42 - 89 806 

Zapísaní do 1. 
ročníka 
celkom 

2008 482 525 525 392 117 337 2378 
2005 - - - - - - - 
2006 - - - - - - - 
2007 100,00 100,00 99,18 100,00 - 97,80 99,26 

% zapísaných 
celkom do 1. 

ročníka k 
prijatým 2008 98,36 97,22 94,08 96,55 95,12 100,00 96,74 

 
 

 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 2008/2009 sa otvárali iba akreditované študijné programy. 

 Na 2. stupeň štúdia sa prihlásilo spolu 3 023 uchádzačov, z ktorých bolo prijatých 
2 552 uchádzačov, čo predstavuje 84,41%. Z celkového počtu prijatých uchádzačov na 2. 
stupeň štúdia prijali jednotlivé fakulty na základe vlastných zásad prijímacieho konania 2 250 
uchádzačov bez prijímacej skúšky, čo predstavuje 88,16%. Z počtu prijatých sa na štúdium 2. 
stupňa štúdia zapísalo 2 444 študentov, čo tvorí 95,8% z prijatých uchádzačov.  

 V septembri 2008 začali študovať prvýkrát študenti v celouniverzitných študijných 
programoch 2. stupňa štúdia, ktoré sú zabezpečované v cudzích jazykoch – Manažment 
predaja (vo francúzskom jazyku) a Medzinárodný manažment (v anglickom jazyku). 

 
Prehľad akreditovaných študijných programov 2. stupňa štúdia (Ing.) na 
EU v Bratislave, v ktorých sa v akademickom roku 2008/2009 realizuje 
výučba                                                                     Tab. 2.1.6 
Fakulta Študijný program 

Bankovníctvo 
Verejná správa a regionálny rozvoj 
Financie 
Hospodárska politika 
Poisťovníctvo 
Sociálny rozvoj a práca 
Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov 

NHF 

Daňovníctvo a daňové poradenstvo 
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Pokračovanie  Tab. 2.1.6 

Fakulta Študijný program 

Medzinárodný obchod 
Manažment cestovného ruchu 
Obchodný manažment 

OF 

Marketingový manažment 
Účtovníctvo a audítorstvo 
Účtovníctvo 
Hospodárska informatika 

FHI 

Kvantitatívne metódy v ekonómii 
Všeobecný manažment 
Finančný manažment a účtovníctvo podniku 
Podnikové financie 
Manažment a ekonomické znalectvo 
Personálny manažment podniku 
Manažment výroby a logistika 

FPM 

Ekonomika podniku 
FMV Hospodárska diplomacia 
PHF Finančné riadenie podniku 

Medzinárodný finančný manažment 
Manažment predaja EU – ÚMP 
Medzinárodný manažment 

 
 
 
ŠTUDENTI  A  ABSOLVENTI  EU  V  BRATISLAVE 
 

 V roku 2008 študovalo na EU v Bratislave 13 759 študentov 1. a 2. stupňa štúdia 
v dennej aj externej forme štúdia. Oproti roku 2007 stúpol tento počet o 442 študentov, čo 
predstavuje celkový nárast o 3,32%. Počet žien zapísaných na štúdium študijných programov 
a študijných odborov EU v Bratislave predstavoval v roku 2008  z celkového počtu študentov 
8 910, čo tvorilo 64,75%. Podiel zahraničných študentov v roku 2008 predstavoval 0,53%. Na 
EU v Bratislave študovalo v roku 2008 74 zahraničných študentov. 
 
Počet študentov zapísaných na študijné programy a študijné odbory 1. a 2. 
stupňa štúdia podľa jednotlivých fakúlt EU v Bratislave k 31. 10. 2008  
 
NÁRODOHOSPODÁRSKA FAKULTA  Tab. 2.1.7                          

Ročník štúdia Stupeň 
štúdia 

Forma 
štúdia 1. 2. 3. 4. 5 

Spolu 

D (SR) 404 430 456 - - 1290 
D (zahr.) 6 4 2 - - 12 
E (SR) 125 96 108 - - 329 

1. 

E (zahr.) - - 1 - - 1 
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Pokračovanie  Tab.2.1.7 
Stupeň 
štúdia 

Forma 
štúdia 

Ročník štúdia 
      1.                 2.                 3.                4.                5. 

Spolu 

D (SR) 357 - - - - 357 
D (zahr.) 1 - - - - 1 
E (SR) 115 62 - - - 177 

2. 

E (zahr.) - - - - - - 
D (SR) - - - - 487 487 

D (zahr.) - - - - 1 1 
E (SR) - - - 1 121 122 

1. + 2. 
spojený 

E (zahr.) - - - - 1 1 
D (SR) 761 430 456 - 487 2134 

D (zahr.) 7 4 2 - 1 14 
E (SR) 240 158 108 1 121 628 

NHF 
spolu 

E (zahr.) - - 1 - 1 2 
denná 768 434 458 0 488 2148 

externá 240 158 109 1 122 630 
NHF 
spolu 

spolu 1008 592 567 1 610 2778 
 
 
     Na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave študovalo v roku 2008 2 778 študentov, 
čo predstavovalo 20,19% všetkých študentov univerzity. Z tohto počtu bolo 630 študentov 
externého štúdia, čo tvorilo 22,67% z celkového počtu študentov fakulty a 4,57% z celkového 
počtu študentov univerzity. V porovnaní s rokom 2004 došlo na Národohospodárskej fakulte 
EU v Bratislave k zníženiu celkového počtu študentov o 306. Podiel externých študentov na 
celkovom počte študentov fakulty klesol v porovnaní s rokom 2004 o 12,25 %.  
 
OBCHODNÁ FAKULTA                                                                                    Tab. 2.1.8                         

Ročník štúdia Stupeň 
štúdia 

Forma 
štúdia 1. 2. 3. 4. 5 

Spolu 

D (SR) 471 467 592 - - 1530 
D (zahr.) 2 3 2 - - 7 
E (SR) 123 104 68 - - 295 

1. 

E (zahr.) - 1 - - - 1 
D (SR) 401 38 - - - 439 

D (zahr.) 4 - - - - 4 
E (SR) 120 96 - - - 216 

2. 

E (zahr.) - - - - - - 
D (SR) - - - - 428 428 

D (zahr.) - - - - 2 2 
E (SR) - - - - 112 112 

1. + 2. 
spojený 

E (zahr.) - - - - 2 2 
D (SR) 872 505 592 - 428 2397 

D (zahr.) 6 3 2 - 2 13 
E (SR) 243 200 68 - - 511 

OF 
spolu 

E (zahr.) - 1 - - 2 3 
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Pokračovanie  Tab.2.1.8 
 Forma 

štúdia 
Ročník štúdia 

       1.                2.                3.                4.                 5. 
Spolu 

denná 878 508 594 - 430 2410 
externá 243 201 68 - 114 626 

OF 
spolu 

spolu 1121 709 662 - 544 3036 
 
 Na Obchodnej fakulte EU v Bratislave študovalo v roku 2008 3 036 študentov, čo 
predstavovalo 22,06% všetkých študentov univerzity. Z tohto počtu bolo 626 študentov 
externého štúdia, čo tvorilo 20,61% z celkového počtu študentov fakulty a 4,54% z celkového 
počtu študentov univerzity. V porovnaní s rokom 2004 došlo na Obchodnej fakulte EU 
v Bratislave k zvýšeniu celkového počtu študentov o 45. Podiel externých študentov na 
celkovom počte študentov fakulty klesol v porovnaní s rokom 2004 o 12,89 %.  
 
FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY                                         Tab. 2.1.9                         

Ročník štúdia Stupeň 
štúdia 

Forma 
štúdia 1. 2. 3. 4. 5 

Spolu 

D (SR) 509 393 500 - - 1402 
D (zahr.) 1 - 1 - - 2 
E (SR) 227 94 150 - - 471 1. 

E (zahr.) - - - - - - 
D (SR) 289 344 - - - 633 

D (zahr.) 3 3 - - - 6 
E (SR) 232 173 - - - 405 

2. 

E (zahr.) 1 - - - - 1 
D (SR) - - - - 11 11 

D (zahr.) - - - - - 0 
E (SR) - - - - 2 2 

1. + 2. 
spojený 

E (zahr.) - - - - - - 
D (SR) 798 737 500 - 11 2046 

D (zahr.) 4 3 1 - - 8 
E (SR) 460 267 150 - 2 879 

FHI 
spolu 

E (zahr.) - - - - - - 
denná 802 740 501 - 11 2054 

externá 460 267 150 - 2 879 
FHI  
spolu 

spolu 1262 1007 651 - 13 2933 
 
  
 Na Fakulte hospodárskej informatiky EU v Bratislave študovalo v roku 2008 2 933 
študentov, čo predstavovalo 21,31% všetkých študentov univerzity. Z tohto počtu bolo 879 
študentov externého štúdia, čo tvorilo 29,96% z celkového počtu študentov fakulty a 6,38% 
z celkového počtu študentov univerzity. V porovnaní s rokom 2004 došlo na Fakulte 
hospodárskej informatiky EU v Bratislave k zvýšeniu celkového počtu študentov o 98. Podiel 
externých študentov na celkovom počte študentov fakulty klesol v porovnaní s rokom 2004 
o 8,87 %.  
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FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU                                                        Tab. 2.1.10 
Ročník štúdia Stupeň 

štúdia 
Forma 
štúdia 1. 2. 3. 4. 5 

Spolu 

D (SR) 657 413 438 - - 1508
D (zahr.) 1 - 2 - - 3
E (SR) 93 45 63 - - 2011. 

E (zahr.) - 1 1 - - 2
D (SR) 313 - - - - 313

D (zahr.) 1 - - - - 1
E (SR) 77 42 - - - 1192. 

E (zahr.) 1 - - - - 1
D (SR) - - - - 288 288 

D (zahr.) - - - - 2 2 
E (SR) - - - - 64 64 

1. + 2. 
spojený 

E (zahr.) - - - - 1 1 
D (SR) 970 413 438 - 288 2109 

D (zahr.) 2 - 2 - 2 6 
E (SR) 170 87 63 - 64 384 

FPM 
spolu 

E (zahr.) 1 1 1 - 1 4 
denná 972 413 440 - 290 2115 

externá 171 88 64 - 65 388 
FPM  
spolu 

spolu 1143 501 504 - 355 2503 
 
 
 Na Fakulte podnikového manažmentu EU v Bratislave študovalo v roku 2008 2 503 
študentov, čo predstavovalo 18,19% všetkých študentov univerzity. Z tohto počtu bolo 388 
študentov externého štúdia, čo tvorilo 15,50% z celkového počtu študentov fakulty a 2,81% 
z celkového počtu študentov univerzity. V porovnaní s rokom 2004 došlo na Fakulte 
podnikového manažmentu EU v Bratislave k zníženiu celkového počtu študentov o 63. Podiel 
externých študentov na celkovom počte študentov fakulty klesol v porovnaní s rokom 2004 
o 18,83 %.  
 
FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV                                                                   Tab. 2.1.11 

Ročník štúdia Stupeň 
štúdia 

Forma 
štúdia 1. 2. 3. 4. 5 

Spolu 

D (SR) 147 138 154 - - 439 
D (zahr.) 6 2 2 - - 10 
E (SR) - - - - - - 

1. 

E (zahr.) - - - - - - 
D (SR) 112 - - - - 112 

D (zahr.) 5 - - - - 5 
E (SR) - - - - - - 

2. 

E (zahr.) - - - - - - 
D (SR) - - 2 1 102 105 

D (zahr.) - - - 1 2 3 
1. + 2. 

spojený 
E (SR) - - - - - - 
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Pokračovanie  Tab.2.1.11 
Ročník štúdia Stupeň 

štúdia 
Forma 
štúdia 1. 2. 3. 4. 5 

Spolu 

D (SR) 259 138 154 1 102 654 
D (zahr.) 11 2 4 1 2 20 
E (SR) - - - - - - 

FMV 
spolu 

E (zahr.) - - - - - - 
denná 270 140 158 2 104 674 

externá - - - - - - 
FMV  
spolu 

spolu 270 140 158 2 104 674 
 
  
 Na Fakulte medzinárodných vzťahov EU v Bratislave študovalo v roku 2008 674  
študentov, čo predstavovalo 4,89% všetkých študentov univerzity. V porovnaní s rokom 2004 
došlo na Fakulte medzinárodných vzťahov EU v Bratislave k zvýšeniu celkového počtu 
študentov o 228. Na Fakulte medzinárodných vzťahov sa nerealizuje externá forma štúdia. 
 
PODNIKOVOHOSPODÁRSKA FAKULTA SO SÍDLOM V KOŠICIACH          Tab. 2.1.12 

Ročník štúdia Stupeň 
štúdia 

Forma 
štúdia 1. 2. 3. 4. 5 

Spolu 

D (SR) 262 242 273 - - 777 
D (zahr.) - 1 - - - 1 
E (SR) 163 93 67 - - 323 

1. 

E (zahr.) - - - - - - 
D (SR) 221 - - - - 221 

D (zahr.) - - - - - - 
E (SR) 115 84 - - - 199 

2. 

E (zahr.) 1 - - - - 1 
D (SR) - - - - 186 186 

D (zahr.) - - - - - - 
E (SR) - - - - 30 30 

1. + 2. 
spojený 

E (zahr.) - - - - - 0 
D (SR) 483 242 273 - 186 1184 

D (zahr.) - 1 - - - 1 
E (SR) 278 177 67 - 30 552 

PHF 
spolu 

E (zahr.) 1 - - - - 1 
denná 483 243 273 - 186 1185 

externá 279 177 67 - 30 553 
PHF  
spolu 

spolu 762 420 340 - 216 1738 

 
 Na Podnikovohospodárskej fakulte EU v Bratislave so sídlom v Košiciach študovalo 
v roku 2008 1 738 študentov, čo predstavovalo 12,63% všetkých študentov univerzity. Z tohto 
počtu bolo 553 študentov externého štúdia, čo tvorilo 31,81% z celkového počtu študentov 
fakulty a 4,01% z celkového počtu študentov univerzity. V porovnaní s rokom 2004 došlo na 
Podnikovohospodárskej fakulte EU v Bratislave k zvýšeniu celkového počtu študentov o 455. 
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Podiel externých študentov na celkovom počte študentov fakulty stúpol v porovnaní s rokom 
2004 o 2,98 %.  
 
EU V BRATISLAVE – ÚSTAV MEDZINÁRODNÝCH PROGRAM               Tab. 2.1.13 

Ročník štúdia Stupeň 
štúdia 

Forma 
štúdia 1. 2. 3. 4. 5 

Spolu 

D (SR) 72 22 - - - 94 
D (zahr.) 3 - - - - 3 
E (SR) - - - - - - 

2. 

E (zahr.) - - - - - - 
denná 75 22 - - - 97 

externá - - - - - - 
ÚMP 
spolu 

spolu 75 22 - - - 97 
 
 Na EU v Bratislave študovalo v roku 2008 97 študentov na celouniverzitných 
študijných programoch 2. stupňa štúdia zabezpečovaných v cudzích jazykoch, čo 
predstavovalo 0,70% všetkých študentov univerzity. V študijnom programe Medzinárodný 
finančný manažment študovalo  58 študentov, v študijnom programe Manažment predaja 
študovalo 20 študentov a v študijnom programe Medzinárodný manažment študovalo 19 
študentov. V porovnaní s rokom 2005 došlo k zvýšeniu celkového počtu študentov 
celouniverzitných študijných programov o 54. Celouniverzitné študijné programy sa 
zabezpečujú iba na dennej forme štúdia. 
 
EU V BRATISLAVE  SPOLU                                                                                 Tab. 2.1.14 

Ročník štúdia Stupeň 
štúdia 

Forma 
štúdia 1. 2. 3. 4. 5 

Spolu 

D (SR) 2450 2083 2413 - - 6946 
D (zahr.) 16 10 9 - - 35 
E (SR) 731 432 456 - - 1619 

1. 

E (zahr.) - 2 2 - - 4 
D (SR) 1765 404 - - - 2169 

D (zahr.) 17 3 - - - 20 
E (SR) 659 457 - - - 1116 

2. 

E (zahr.) 3 - - - - 3 
D (SR) - - 2 1 1502 1504 

D (zahr.) - - - 1 7 8 
E (SR) - - - 1 329 330 

1. + 2. 
spojený 

E (zahr.) - - - - 4 4 
D (SR) 4215 2487 2413 1 1502 10618 

D (zahr.) 33 13 11 1 7 65 
E (SR) 1390 889 456 1 329 3065 

EU 
spolu 

E (zahr.) 3 2 2 - 4 11 
denná 4248 2500 2424 2 1509 10683 

externá 1393 891 458 1 333 3076 
EU  

spolu 
spolu 5641 3391 2882 3 1842 13759 
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 Na EU v Bratislave študovalo v roku 2008 13 759 študentov. Z tohto počtu bolo 8 604 
študentov 1. stupňa štúdia, t. j. 62,53% a 5 155 študentov 2. stupňa štúdia, 37,47%. Podiel 
študentov externého štúdia na celkovom počte študentov predstavoval 22,35%, čo znamenalo 
oproti roku 2004 pokles o 11,20%. V porovnaní s rokom 2004 došlo na EU v Bratislave 
k zvýšeniu celkového počtu študentov o 554.  
 

Vývoj počtu študentov externého štúdia 1. a 2. stupňa podľa jednotlivých 
fakúlt EU v Bratislave v rokoch 2004 – 2008                                        Tab. 2.1.15 

2004 2005 2006 2007 2008 Fakulta Stupeň 
Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 

1. 640 33,9 533 29,6 497 25,8 386 22,6 330 20,2
2. 437 36,6 355 33,0 330 33,7 354 31,3 300 26,2NHF 

spolu 1077 34,9 888 30,9 827 28,5 740 26,1 630 22,7
1.  634 32,0 575 29,1 382 19,2 353 18,2 296 16,1
2. 368 36,5 331 33,3 394 35,8 377 32,2 330 27,4OF 

spolu 1002 33,5 906 30,5 776 25,1 730 23,5 626 20,6
1. 729 40,2 628 38,8 489 25,7 514 29,0 471 25,1
2. 372 36,5 375 38,8 645 38,0 394 39,1 408 38,6FHI 

spolu 1101 38,8 1003 38,8 834 29,6 908 32,6 879 30,0
1. 549 35,5 396 26,6 382 22,3 226 14,4 203 11,8
2. 332 32,6 298 32,9 245 30,4 208 27,4 185 23,4FPM 

spolu 881 34,3 694 29,0 627 24,9 434 18,6 388 15,5
1. 247 32,2 333 35,3 271 27,1 270 26,0 323 29,3
2. 123 23,8 82 18,1 112 26,2 198 36,7 230 36,1PHF 

spolu 370 28,8 415 29,7 383 26,8 468 29,7 553 31,8
1. 2799 33,6 2465 30,0 2021 22,5 1749 20,7 1623 18,9
2. 1632 33,5 1441 31,5 1426 32,0 1531 31,5 1453 28,2

EU 
spolu 

spolu 4431 33,6 3906 30,6 3447 25,7 3280 24,6 3076 22,4
 

Absolventi EU v Bratislave nachádzajú po ukončení štúdia uplatnenie v praxi. Výskyt 
nezamestnaných absolventov univerzity je väčšinou len krátkodobý. 

 
Vývoj počtu absolventov podľa jednotlivých fakúlt EU v Bratislave 
v rokoch 2004 – 2008                                                      Tab. 2.1.16 

Rok Fakulta Druh 
štúdia 

Forma 
štúdia 2004 2005 2006 2007 2008 

Spolu 
 

Bc. denná - - - - 361 361 
Bc. externá 55 50 37 51 116 309 
Bc. spolu 55 50 37 51 477 670 
Ing. denná 371 362 375 335 290 1733 
Ing. externá 302 235 177 157 162 1033 
Ing. spolu 673 597 552 492 452 2766 

NHF 

Bc.a Ing. spolu 728 647 589 543 929 3436 
Bc. denná 20 55 42 41 439 597 OF 
Bc. externá 151 67 93 52 92 455 
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Pokračovanie                                                                                                          Tab.2.1.16 
Rok Fakulta Druh štúdia Forma štúdia

2004 2005 2006 2007 2008 
Spolu 

 

Bc. spolu 171 122 135 93 531 1052 
Ing. denná 286 322 296 343 320 1567 
Ing. externá 184 132 202 190 181 889 
Ing. spolu 470 454 498 533 501 2456 

OF 

Bc.a Ing. spolu 641 576 633 626 1032 3508 
Bc. denná - - - 344 273 617 
Bc. externá 131 116 103 162 150 662 
Bc. spolu 131 116 103 506 423 1279 
Ing. denná 311 312 266 256 245 1390 
Ing. externá 130 157 148 150 176 761 
Ing. spolu 441 469 414 406 421 2151 

FHI 

Bc.a Ing. spolu 572 585 517 912 844 3430 
Bc. denná - - - - 347 347 
Bc. externá 82 47 44 44 63 280 
Bc. spolu 82 47 44 44 410 627 
Ing. denná 268 345 280 286 249 1428 
Ing. externá 100 134 143 115 102 594 
Ing. spolu 368 479 423 401 351 2022 

FPM 

Bc.a Ing. spolu 450 526 467 445 761 2649 
Bc. denná - - - - 117 117 
Bc. externá - - - - - - 
Bc. spolu - - - - 117 117 
Ing. denná 54 55 52 80 105 346 
Ing. externá - - - - - - 
Ing. spolu 54 55 52 80 105 346 

FMV 

Bc.a Ing. spolu 54 55 52 80 222 463 
Bc. denná - - - - 221 221 
Bc. externá 42 9 51 71 87 260 
Bc. spolu 42 9 51 71 308 481 
Ing. denná 226 190 195 158 147 916 
Ing. externá 82 59 54 25 73 293 

PHF 

Ing. spolu 308 249 249 183 220 1209 
 

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovali v roku 2008 kvalifikovaní interní a externí 
učitelia EU v Bratislave. Celkovo pôsobilo na EU v Bratislave k 31. 12. 2008  610 učiteľov, 
z ktorých predstavovali 12,29% profesori, viac ako 18,5% tvorili docenti, viac ako 65% boli 
zastúpení v celkovom počte odborní asistenti a takmer 4% tvorili asistenti a lektori.  
 Priama  pedagogická činnosť vysokoškolských učiteľov na základe ich funkčného 
zaradenia na fakultách a celouniverzitných pracoviskách predstavovala takmer 135 000 hodín, 
pričom skutočnosť bola na úrovni viac ako 168 000 hodín, čo znamenalo, že v ak. roku 
2007/2008 bola priama pedagogická norma splnená na úrovni EU v Bratislave na 124,7%. 
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Plnenie priamej vyučovacej činnosti fakúlt a celouniverzitných pracovísk 
EU v Bratislave v akademickom roku 2007/2008  

                                               Tab. 2.1.17 

Fakulta/pracovisko Norma v hodinách Skutočnosť v 
hodinách 

% plnenia 

NHF 26.446 32.955 124,6 
OF 22.843 25.906 113,4 
FHI 22.834 27.849 122,0 
FPM 24.192 32.027 132,4 
FMV 7.221 6.662 92,3 
PHF 12.689 15.419 121,5 
ÚJ 14.856 20.300 136,6 

CTVŠ 3.810 7.072 185,6 
EU spolu 134.891 168.190 124,7 

 
 
EDIČNÝ PROGRAM 

Na pokrytie výučby kvalitnou študijnou literatúrou slúži edičný program. Pri 
zostavovaní edičného programu v roku 2008 sa vychádzalo z platných študijných plánov 
jednotlivých fakúlt EU v Bratislave, 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 vysokoškolského štúdia.  

Plnenie edičného programu nie je uspokojivé. V porovnaní s rokom 2007 možno však 
konštatovať, že plnenie sa mierne zlepšilo, v priemere o 4%. Nedostatky pretrvávajúce 
v plnení edičného programu bude potrebné v nasledujúcom období riešiť vyvíjaním väčšieho 
úsilia každého autora, ale aj vedúcich katedier.  

 
 

Počet titulov určených pre výchovno-vzdelávací proces vydaný vo 
vydavateľstve Ekonóm v roku 2008  podľa edičného programu EU 
v Bratislave pre rok 2008  
                                                                                                              Tab. 2.1.18 

Učebnice Monografie Učebné texty Spolu Fakulta/ 
pracov. Plán Skut. % Plán Skut. % Plán Skut. % Plán Skut. % 

NHF 8 6 75 4 1 25 19 8 42 31 15 48 
OF 7 6 86 12 7 58 22 11 50 41 24 59 
FHI 4 1 25 8 4 50 22 4 18 34 9 26 
FPM 5 2 40 9 4 44 9 4 44 23 10 43 
FMV 7 5 71 3 1 33 7 3 43 17 9 53 
PHF 3 2 67 11 2 18 17 10 59 31 14 45 
ÚJ - - - - - - 16 13 81 16 13 81 
Spolu 34 22 65 47 19 40 112 53 47 193 94 49 
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Na EU v Bratislave sa pravidelne uskutočňuje výučba takmer 50  odborných 
predmetov v cudzích jazykoch. Vybrané predmety môžu absolvovať študenti EUv Bratislave 
v nemeckom jazyku v rámci čiastočne nemeckofónneho štúdia a vo francúzskom jazyku 
v rámci čiastočne frankofónneho štúdia. Niektoré z týchto predmetov ponúka EU v Bratislave 
zahraničným študentom, ktorí prichádzajú na študijný pobyt v rámci rôznych medzinárodných 
programov. Všetky predmety vyučované v cudzích jazykoch sú akreditované akreditačnou 
komisiou EU v Bratislave. 

Jednotlivé fakulty EU v Bratislave venujú pravidelnú pozornosť hodnoteniu kvality 
vzdelávania. Pravidelne organizujú pracovné stretnutia vedení fakúlt so zástupcami študentov 
a realizujú študentské ankety, na základe ktorých získavajú informácie o kvalite výučby 
jednotlivých predmetov. Výsledky týchto ankiet sú predmetom rokovaní kolégií dekanov. 
Jednotlivé fakulty EU v Bratislave v súlade s § 70, ods. 1, písm. h) zákona č. 131/2002 
o vysokých školách umožňujú študentom vyjadriť sa o kvalite výučby a o učiteľoch. Na 
realizáciu prieskumu využívajú predovšetkým anonymné dotazníky, v ktorých študenti 
uvádzajú hodnotenie učiteľov i pedagogického procesu. 
 
OCEŇOVANIE  TALENTOVANÝCH  ŠTUDENTOV 
 

V roku 2008 fakulty EU v Bratislave oceňovali študentov za vynikajúce študijné 
výsledky, ako aj najlepšie diplomové práce. 
 
Národohospodárska fakulta: 

- 1 študentka 3. stupňa štúdia získala ocenenie Študentská osobnosť roka, 
- 16 študentov získalo Cenu dekana  za vynikajúcej študijné výsledky, 
- 2 študenti získali Cenu rektora EU v Bratislave, 
- 1 študent získal Cenu Nadácie Penta za vynikajúce študijné výsledky, 
- 1 študentka získala Cenu Tatra banky, 
- 1 študentka získala Cenu Hermanna Schnabla za najlepšiu diplomovú prácu, 
- 5 študentov získalo cenu Komory daňových poradcov. 

 
Obchodná fakulta: 

- 3 študenti získali Vontoblovu cenu za najlepšiu diplomovú prácu, 
- 4 študenti získali Cenu dekana za vynikajúce študijné výsledky, 
- 1 študentka získala Cenu rektora EU v Bratislave, 
- 1 študent získal Cenu Nadácie Penta za vynikajúce študijné výsledky, 
- 2 študenti získali Cenu Hermanna Schnabla za najlepšiu diplomovú prácu, 
- 3 študenti  získali Cenu predsedu COOP Jednota Slovensko za najlepšiu diplomovú 

prácu.  
 

Fakulta hospodárskej informatiky:  
- 1 študent získal Cenu rektora EU v Bratislave, 
- 9 študentov získalo Cenu za najlepšiu diplomovú prácu, 
- 1 študent získal Cenu Nadácie Penta za vynikajúce študijné výsledky, 
- 2 študenti získali Pochvalné uznanie za vynikajúce študijné výsledky. 
 

Fakulta podnikového manažmentu: 
-  12 študentov získalo Cenu dekana FPM a Nadácie Manažér, 
-  1 študentka získala Cenu dekana za vynikajúce študijné výsledky, 
-  1 študentka získala Cena rektora EU v Bratislave, 
-  1študentka získal Cenu Nadácie Penta za vynikajúce študijné výsledky. 
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 Fakulta medzinárodných vzťahov: 
- 36 študentov získalo Cenu dekana za vynikajúce študijné výsledky, 
- 1 študentka získala Cenu rektora EU v Bratislave, 
- 1 študent získal Cenu Nadácie Penta za vynikajúce študijné výsledky. 
 

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach: 
- 1 študentka získala Cenu rektora EU v Bratislave,  
- 9 študentov získalo Cenu dekana PHF a Nadácie J. Pázmana, 
- 8 študentov získalo ocenenie za výborné študijné výsledky a najlepšiu diplomovú 

prácu.  
 
 
MOTIVAČNÉ  ŠTIPENDIÁ 
 

Pri priznávaní motivačných štipendií postupovala EU v Bratislave podľa 
Štipendijného poriadku EU v Bratislave a podľa Pravidiel pre poskytovanie motivačných 
štipendií EU v Bratislave.  

V roku 2008 fakulty EU v Bratislave vyplatili motivačné štipendiá v sume 
15.000.000,- Sk (497.909,- Eur). 

 

Motivačné štipendiá vyplatené v roku 2008 podľa jednotlivých fakúlt EU 
v Bratislave                                                                                          Tab. 2.1.19 
 

Fakulta Prostriedky na motivačné 
štipendiá v Sk 

Prostriedky na motivačné 
štipendiá v € 

NHF 3.182.000,- 105.623,- 
OF 3.650.000,- 121.158,- 
FHI 2.795.000,- 92.777,- 
FPM 2.375.000,- 78.836,- 
FMV 1.125.000,- 37.343,- 
PHF 1.512.000,- 50.189,- 
ÚMP + rektor 361.000,- 11.983,- 
EU spolu 15.000.000,- 497.909,- 
 
 V roku 2008 bol vypracovaný a schválený nový Študijný poriadok EU v Bratislave, 
ktorý reflektoval zmeny v zákone č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a ktoré nadobudli 
účinnosť od 1. 9. 2007, ako aj nová smernica o edičnej činnosti. 
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2.2 VEDECKOVÝSKUMNÁ  ČINNOSŤ  A  DOKTORANDSKÉ 
       ŠTÚDIUM 

 
1.   VEDECKOVÝSKUMNÁ  ČINNOSŤ 
 
     Základný rámec pre napĺňanie úloh na úseku vedeckovýskumnej činnosti v roku 2008 
tvoril „Dlhodobý zámer rozvoja EU v Bratislave na roky 2007-2011 s výhľadom do roku 
2015“, ktorý formuloval dva významné ciele: 

- všestranné zvýšenie kvality a účinnosti vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti na 
EU v Bratislave, 

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

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

     Celkové zameranie vedeckovýskumnej činnosti na EU v Bratislave v roku 2008 odrážalo 
snahu obsiahnuť vedecky i výskumne celý rozsah ekonomickej problematiky, ktorá tvorí bázu 
študijných  programov na jednotlivých fakultách univerzity. K realizácii tohto cieľa smerovali 
konkrétne vedeckovýskumné aktivity, uskutočňované v rámci výskumných zámerov 
jednotlivých fakúlt a pracovísk a konkrétnych grantových projektov, riešených na 
pracoviskách univerzity.  
 

VYHODNOTENIE  PLNENIA  ZÁMEROV  VÝSKUMU  Z  ROKU  2008 
     V roku 2008 sa na EU v Bratislave riešilo celkove 184 projektov. Počet projektov sa oproti 
minulému roku zvýšil (174 projektov v roku 2007), avšak objem finančných prostriedkov, 
ktoré projekty generovali, mierne poklesol. V štruktúre projektov dominovali projekty VEGA 
(86 projektov) a projekty KEGA (13 projektov). Na celkovom počte projektov VEGA 
riešených v oblasti ekonomických vied na univerzitách a ekonomických fakultách v SR 
v roku 2008 sa EU v Bratislave podieľala 58 percentami. Počet projektov mladých vedeckých 
pracovníkov zostal približne na rovnakej úrovni ako v predošlom roku. Pozitívnym javom je, 
že dochádza k zvýšenému zapájaniu mladých pracovníkov a doktorandov do riešenia 
projektov vyššieho rádu (VEGA, KEGA, APVV) a že pokračuje proces presunu na 
náročnejšie projekty, ktoré sú bázou pre tvorbu rozpočtu. V roku 2008 podali fakulty EU 
v Bratislave ako účastníci medzinárodného konzorcia dva projekty 7. RP, ktorých výsledky 
schvaľovania očakávame v priebehu roku 2009. K zníženiu počtu projektov MVTS došlo 
vzhľadom k zmene ich charakteru (ako doplnku k väčším medzinárodným projektom) 
a obmedzeniu oprávnených nákladov iba na cestovné náklady. 
     V roku 2008 bolo ukončených 59 výskumných projektov (18 projektov VEGA, 3 projekty 
KEGA, 6 inštitucionálnych projektov, 12 projektov mladých vedeckých pracovníkov, 6 
rozvojových projektov, 3 projekty hospodárskej praxe a 11 iných výskumných projektov). 
Podľa dokumentácie z oponentských konaní uvedených projektov sa zámery výskumu v roku 
2008 splnili. Dosiahnuté nové vedecké poznatky vytvárajú základ pre ďalší rozvoj 
ekonomickej teórie a tiež pre hospodársku prax pri prijímaní rozhodnutí a realizácii aktivít pre 
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zlepšenie ekonomického a podnikateľského prostredia, pre hľadanie ciest zvýšenia 
konkurencieschopnosti podnikov SR na domácom a zahraničných trhoch. 

     Výsledky výskumu boli zverejňované v početných publikačných výstupoch, 
v monografiách, vysokoškolských učebniciach a učebných textoch, vo vedeckých 
a odborných časopisoch, na konferenciách doma i v zahraničí a v zborníkoch z konferencií. 
Prostriedky získané na výskumné projekty z externých zdrojov boli použité na prezentáciu 
výsledkov výskumu na vedeckých konferenciách doma a v zahraničí, na nákup vedeckej 
literatúry, na materiálne zabezpečenie výskumného a pedagogického procesu a počítačové 
vybavenie riešiteľských kolektívov. 

 

 Štruktúra projektov riešených v r. 2006 – 2008                             Tab. 2.2.1 
Typ projektov r. 2006 r. 2007 r. 2008 

Projekty EÚ ( 6 a 7. RP) 1 3 2 
Projekty ŠPVaV 0 0 0 
Projekty APVV + AV 2 3 7 
Projekty VEGA 77 76 86 
Projekty KEGA 11 14 13 
Projekty hosp. praxe  6 3 4 
Projekty MVTS 2 1 2 
Inštitucionálne projekty 16 11 14 
Projekty mladých prac. do 30 r. 29 23 24 
Projekty spolu: 144 134 152 
Iné projekty* 30 45 32 

*participácia na projektoch iných univerzít 
 
     Objem finančných prostriedkov získaných z riešenia výskumných projektov v roku 2008 
predstavoval 18.339 tis. Sk (bežné výdavky 14.843 tis. Sk a kapitálové výdavky 3.496 tis. 
Sk). Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2008 už neboli do objemu finančných prostriedkov 
započítavané projekty ESF a iné projekty edukačného charakteru, sú údaje z rokov 2006-2008 
neporovnateľné. V štruktúre finančných prostriedkov za rok 2008 dominujú prostriedky 
získané z domácich výskumných projektov. Podiel zahraničných výskumných projektov je 
nižší, zvlášť po metodickej zmene MŠ SR, ktoré sprísnilo kritéria zaraďovania projektov 
medzi zahraničné výskumné projekty (projekt musí mať jednoznačne výskumný charakter, 
musí byť získaný súťažným spôsobom vo verejne vypísanej súťaži).  
 

Finančné prostriedky z riešenia výskumných projektov             Tab. 2.2.2 
Získané finančné prostriedky (v tis. SK) 

2006 2007 2008 Typ projektov 
BV KV BV KV BV KV 

Projekty EÚ (6 a 7.RP) 905 0 1071 0 249 0 
Projekty ŠPVaV 0 0 0 0 0 0 
Projekty APVV + AV 1342 0 2747 18000 1549 852 
Projekty VEGA 5803 2243 6950 3487 6371 2114 
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 Pokračovanie          Tab.2.2.2 
Získané finančné prostriedky (v tis. SK) 

2006 2007 2008 Typ projektov 
BV KV BV KV BV KV 

Projekty KEGA 989 170 1670 349 1681 467 
Projekty hosp. praxe  0 510 0 0 667 0 
Projekty MVTS 72 0 36 0 350 0 
Inštitucionálne projekty 722 612 267 589 309 0 
Projekty mladých prac. do 30 r.  280 643 260 715 830 0 
Iné projekty 5346 614 9382 695 2837 63 
Finančné prostriedky spolu 15459 4792 24821 23835 14843 3496 

*BV - bežné výdavky 
*KV - kapitálové výdavky 
 
     V štruktúre fakúlt EU v Bratislave rieši najvyšší počet projektov (v pozícii zodpovedného 
riešiteľa) Národohospodárska fakulta (41 projektov), ktorá tiež generovala pre univerzitu 
najvyšší podiel finančných prostriedkov. Je to výsledok efektívnej výskumnej stratégie 
fakulty, kedy riešiteľské kolektívy dokážu synergicky podporiť základný projekt VEGA 
projektom medzinárodnej spolupráce, resp. projektom APVV a predkladať neustále nové 
projekty (resp., vyvolané projekty). 

 

 Štruktúra projektov podľa pracovísk EU v Bratislave v r. 2008  Tab. 2.2.3 
Druh projektov NHF OF FHI FPM PHF FMV ÚJ CTVŠ Spolu
Projekty EÚ (6 a 7.RP) 2 - - - - - - - 2 
Projekty ŠPVaV - - - - - - - - - 
Projekty APVV + AV 3 1 - - 2 1 - - 7 
Projekty VEGA 23 19 11 18 8 7 - - 86 
Projekty KEGA 5 - 4 2 1 - 1 - 13 
Projekty hosp. praxe  - 3 - - 1 - - - 4 
Projekty MVTS 1 - 1 - - - - - 2 
Inštitucionálne 
projekty 1 3 2 1 1 1 4 1 14 

Projekty mladých prac. 
do 30 r.  6 4 7 3 3 1 - - 24 

Iné projekty* 14 4 2 3 9 - - - 32 
*participácia na projektoch iných univerzít 
 
     Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty mladých je v posledných rokoch 
približne vyrovnaný. Z hľadiska štruktúry však smerovali všetky poskytnuté prostriedky 
v roku 2008 do bežných výdavkov. To do istej miery komplikovalo snahu riešiteľských 
teamov zlepšiť svoje vybavenie technikou a IKT na svojich katedrách. 
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Finančné prostriedky fakúlt EU v Bratislave v r. 2008                      Tab.2.2.4 

 
 Finančné prostriedky na projekty mladých vedeckých pracovníkov  
                                                                                                                 Tab.2.2.5       
Finančné prostriedky na projekty mladých vedeckých pracovníkov a študentov 3. stupňa štúdia

   (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
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
2008 160 - 120 - 296 - 133 - 106 - 15 - 830 - 

      

      Značný podiel kapacít učiteľov viažu aj projekty ESF, ktoré však nie sú akceptované ako 
projekty výskumného charakteru. V roku 2008 sa na EU v Bratislave riešilo 10 projektov 
ESF, v ktorých vystupuje univerzita ako koordinátor a 4 projekty ESF, v ktorých je EU v 
Bratislave participujúcou organizáciou. Na ich základe získala EU v Bratislave v roku 2008 
celkove 9.594 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 vedeckých a odborných článkoch, v príspevkoch 
v zborníkoch z vedeckých domácich a zahraničných konferencií. Významné miesto 
v prezentovaní výsledkov vedy predstavovali vystúpenia na  domácich a zahraničných 
vedeckých konferenciách, seminároch, kongresoch a workshopoch, na prednáškových 
pobytoch v zahraničí, v odborných prácach pre hospodársku prax a pod.  

      EU v Bratislave v roku 2008 zorganizovala  24 významných medzinárodných  vedeckých 
konferencií. Okrem medzinárodných vedeckých konferencií organizovali fakulty viaceré 

Získané finančné prostriedky v r. 2008 (v tis.) 

NHF OF FHI FPM PHF FMV SEK ÚJ CĎV CTVŠDruh projektov  

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

Projekty EÚ (6. a 7.RP) 249 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Projekty ŠPVaV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Projekty APVV + AV 729 52 - - - - - - 720 800 100 - - - - - - - - - 

Projekty VEGA 2002 737 1435 455 839 547 1413 325 399 - 283 50 - - - - - - - - 

Projekty KEGA 838 467 - - 392 - 210 - 23 - - - - - 218 - - - - - 

Projekty  hosp. praxe  - - 572 - - - - - 95 - - - - - - - - - - - 

Projekty MVTS 300 - - - 50 - - - - - - - - - - - - - - - 

Inštitucionálne projekty 100 - 56 - 44 - 46 - 18 - 31 - - - 10 - - - 4 - 

Projekty mladých  prac. 
do 30 r.  

160 - 120 - 296 - 133 - 106 - 15 - - - - - - - - - 

Iné projekty 1249 - 1423 63 165 - - - - - - - - - - - - - - - 

Spolu: 5627 1256 3606 518 1786 547 1802 325 1361 800 429 50 - - 228 - - - 4 - 
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pozoruhodné domáce vedecké konferencie (12), semináre (6), workshopy (5), okrúhle stoly 
(4) a pod.  

      Na prezentovanie výsledkov vedeckého bádania a publikačných výstupov učiteľov 
a výskumných pracovníkov EU v Bratislave je na univerzite v súčasnosti vydávaných 12 
časopisov: 11 vedeckých časopisov a 1 odborný ekonomický časopis. K výraznému zlepšeniu 
došlo v roku 2008 v počte a štruktúre evidovaných publikačných výstupov učiteľov 
a vedeckých pracovníkov EU v Bratislave. Oproti predošlému roku sa zvýšil počet 
evidovaných publikácií takmer o polovicu pôvodného stavu. Ako báza pre hodnotenie 
publikačnej činnosti za rok 2008 bolo použité obdobie 1.11.2007-31.10.2008. Na hodnotenie 
publikačnej výkonnosti pracovníkov bol v roku 2008 v súvislosti s výberovými konaniami na 
miesta profesorov a docentov prijatý systém diferencovaného posudzovania publikačných 
výstupov profesorov a docentov v závislosti od kategórie publikácie v CREPC. 
 

Súhrn publikačnej činnosti EU v Bratislave za rok 2008           Tab.2.2.6 

  
Štatistika záznamov podľa kategórií publikačnej 
činnosti EU NHF OF FHI FPM PHF FMV ÚJ

AAA 
Vedecké monografie vydané v v zahraničných 
vydavateľstvách 2 1 0 0 1 0 0 0 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách 49 17 21 6 9 3 0 0 

ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej 
monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 0 0 0 0 0 0 0 0 

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej 
monografie vydané v domácich vydavateľstvách 0 0 0 0 0 0 0 0 

ABC Kapitoly vo ved. monografiách vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 1 0 0 1 0 0 0 0 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v 
domácich vydavavateľstvách 3 2 1 0 0 0 0 0 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 0 0 0 0 0 0 0 0 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 
vydavateľstvách 42 10 13 10 7 3 3 2 

ACC Kapitoly vo VŠ učebniciach vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 2 1 2 0 0 0 0 0 

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

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných 
časopisoch 5 4 1 0 0 0 0 0 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 14 7 5 0 0 1 1 0 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných 

časopisoch 29 8 4 5 4 4 4 0 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných 
časopisoch 285 49 66 60 36 34 41 2 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných 
vedeckých zborníkoch, monografiách 86 29 26 19 2 6 4 0 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách 151 32 41 32 13 20 14 1 

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných 
vedeckých zborníkoch, monografiách 7 0 3 0 0 0 0 4 

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných 
vedeckých zborníkoch, monografiách 1 1 0 0 0 0 0 0 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných 
vedeckých konferenciách 59 17 35 1 6 3 0 1 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich 
vedeckých konferenciách 36 32 1 0 1 0 1 1 
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Pokračovanie  Tab.2.2.6 

  
Štatistika záznamov podľa kategórií publikačnej 
činnosti EU NHF OF FHI FPM PHF FMV ÚJ 

AFC Publikované príspevky na zahr. vedeckých konferenciách 340 100 61 68 53 30 24 10 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých 

konferenciách 1116 308 132 124 303 61 134 61 

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných 
konferencií 2 2 0 0 0 0 0 0 

AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií 0 0 0 0 0 0 0 0 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 21 4 2 15 2 0 0 0 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 38 1 2 34 0 0 1 0 
AFK Postery zo zahraničných konferencií 1 0 0 1 0 0 0 0 
AFL Postery z domácich konferencií 3 1 0 0 0 1 0 1 
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách 5 0 1 2 1 0 0 1 
BAA Odborné monografie vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 1 0 0 1 0 0 0 0 

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách 6 3 0 2 0 0 0 1 
BBA Kapitoly v odborných monografiách vydané v 

zahraničných vydavateľstvách 1 1 0 0 0 0 0 0 

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich 
vydavateľstvách 1 0 0 0 0 1 0 0 

BCB Učebnice pre základné a stredné školy 10 8 0 4 1 0 0 1 
BCI Skriptá a učebné texty 61 13 17 16 10 3 4 5 
BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch 0 0 0 0 0 0 0 0 
BDC Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch 0 0 0 0 0 0 0 0 
BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch 0 0 0 0 0 0 0 0 
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných 

časopisoch 36   6 24 1 3   2 

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch 378 75 49 80 93 24 56 5 
BEC Odborné práce v recenzovaných zahraničných 

zborníkoch 29 5 4 0 0 4 0 16 

BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch 13 4 3 1 0 3 0 2 
BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahraničných 

zborníkoch 17 2 4 1 2 0 0 8 

BEF Odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch 9 2 1 3 1 0 0 2 
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí 1 0 0 0 0 0 0 1 
BFB Abstrakty odborných prác v zborníkoch z domácich 

podujatí 0 0 0 0 0 0 0 0 

BGG Štandardy, normy 0 0 0 0 0 0 0 0 
DAI Dizertačné a habilitačné práce 23 9 0 6 0 0 8 0 
EAI Prehľadové práce - knižné 0 0 0 0 0 0 0 0 
EAJ Odborné preklady publikácií - knižné 0 0 0 0 0 0 0 0 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 35 13 7 4 5 1 1 4 
EDJ  Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a 

zborníkoch 1 0 0 0 0 0 0 1 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru 53 14 10 9 9 1 10 3 
GAI Výskumné štúdie a priebežné správy 0 0 0 0 0 0 0 0 
GHG Práce zverejnené na internete 10 2 2 4 1 1 0 0 
GII Rôzne publikácie a dokumenty 54 24 6 9 6 2 0 6 
  SPOLU 3039 801 528 542 567 209 306 141

 
2.   DOKTORANDSKÉ  ŠTÚDIUM  A  KVALIFIKAČNÝ  RAST 
      Vzdelávanie doktorandov je na EU v Bratislave organizované v 17 akreditovaných 
vedných odboroch a 19 akreditovaných študijných odboroch a študijných programoch. 
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      V posledných štyroch rokoch dochádza k pozitívnemu trendu vo vývoji štruktúry 
doktorandov (rast podielu doktorandov v dennej forme štúdia) ako aj v úspešnosti 
ukončovania štúdia. V roku 2008 tvorili interní doktorandi 38 % celkového počtu 
doktorandov na EU v Bratislave (v roku 2007 to bolo 29 %). Došlo síce k výraznému poklesu 
v počte externých doktorandov, avšak tento fakt bol podmienený nielen vyšším počtom 
úspešných obhajob, ale aj dôsledným riešením pasívnych doktorandov s návrhom na 
ukončenie štúdia pri atestáciách. Aj v uplynulom roku bol najvyšší počet doktorandov 
v dennej forme štúdia na OF a NHF. Doktorandské štúdium úspešne v roku 2008 ukončilo 52 
interných / denných doktorandov a 53 externých doktorandov. 

 
Vývoj počtu študentov 3. stupňa štúdia na EU v Bratislave za roky 2006– 
2008     ;       Tab.2.2.7 

Študenti 3. stupňa štúdia zo 
SR 

Zahraniční študenti 3. 
stupňa štúdia Rok 

Interní Externí Interní Externí 

Absolventi 3. stupňa 
štúdia spolu 

2006 198 521 7 24 59 
2007 213 521 9 29 77 
2008 223 351 5 42 105 

 
 
Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia na fakultách EU v Bratislave 
k 31.12.2008   Tab.2.2.8                      

Študenti 3. stupňa 
štúdia zo SR 

Zahraniční 
študenti 3. stupňa 

štúdia 

Absolventi 3. 
stupňa štúdia za 

rok 2008 Fakulty 

Interní Externí Interní Externí Interní Externí 

% absolventov na 
celkovom počte 

študentov 3. 
stupňa štúdia 

NHF 52 88 1 2 10 19 20,42 
OF 54 86 0 3 11 9 12,50 
FHI 31 40 0 0 8 8 22,54 
FPM 45 74 1 32 9 12 13,80 
PHF 24 24 0 0 6 2 3,84 
FMV 17 39 3 5 8 3 17,02 

Spolu: 223 351 5 42 52 53 16,9 

 
      Na EU v Bratislave v roku 2008 pôsobilo vo vzdelávaní na 3. stupni štúdia 238 školiteľov, 
z toho 173 interných školiteľov a 65 externých školiteľov. Vzhľadom na počet interných 
(228) a externých (393) doktorandov to znamená, že na jedného školiteľa pripadá 0,96 
interného doktoranda, resp. 1,65 externého doktoranda. Zaťaženie jednotlivých školiteľov je 
však veľmi nerovnomerné – od žiadneho doktoranda až po 15 doktorandov na jedného 
školiteľa. Viacerí docenti a profesori EU v Bratislave pôsobia ako školitelia aj vo dvoch 
študijných programoch 3. stupňa štúdia, v dôsledku čoho počet interných školiteľov na EU 
v Bratislave prevyšuje fyzický počet docentov 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 
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na skutočnosť, že publikačné výstupy doktorandov sú významným indikátorom hodnotenia 
atribútu prostredia v rámci komplexnej akreditácie univerzít, bude potrebné aj do budúcnosti 
venovať podpore publikačnej činnosti doktorandov zo strany školiteľov a katedier zvýšenú 
pozornosť. 

 
Publikačné výstupy študentov 3. stupňa                                              Tab.2.2.9 

Typ publikácie* 
Študenti 3. stupňa 

v  dennej forme 
štúdia 

Študenti 3. stupňa 
v externej forme 

štúdia 

Monografie, učebnice, vysokoškolské učebné texty

NHF:2 
OF:1,84 
FHI: 1,64 
FPM: 0,5 
PHF: 1/5 
FMV: 0,9  

NHF:6,9 
OF:5,3 
FHI: 6,64 
FPM: 0,9 
PHF: 0 
FMV: 2 

State v karentovaných vedeckých časopisoch 

NHF:1,5 
OF:0,33 
FHI: 0 
FPM: 0 
PHF: 0 
FMV: 0 

NHF:0 
OF:0 
FHI: 0 
FPM: 1,0 
PHF: 0 
FMV: 0 

State v nekarentovaných vedeckých časopisoch 
(domáce / zahraničné) 

NHF:3,5 
OF:5,5 / 0,5 
FHI: 12 
FPM: 4,5 
PHF: 11  1/13 
FMV: 0 / 19 

NHF:9,8 
OF:3,33 / 0,5 
FHI: 12 / 1,5 
FPM: 2,5 
PHF: 3/13 
FMV: 0 

State v odborných časopisoch domáce/zahraničné 

NHF:8,5 
OF:3/0 
FHI: 3,5 
FPM: 12,5 
PHF: 4/1/6 
FMV: 0/19,25 

NHF:36 
OF:2,5/0,5 
FHI: 59 
FPM: 0 
PHF: 0 
FMV: 1/0 

Príspevky v zborníkoch z konferencií  
(v zahraničí) 

NHF:28 
OF:56,83 
FHI: 13,57 
FPM: 2,5 
PHF: 11 
FMV: 5 

NHF:8,4 
OF:7,16 
FHI: 16 
FPM: 8,0 
PHF: 1 
FMV: 3,3 

Príspevky v zborníkoch z konferencií (domáce) 

NHF:74 
OF:76 
FHI: 35 
FPM: 53,3 
PHF: 29 
FMV: 71,5 

NHF:42,5 
OF:6 
FHI: 40,5 
FPM: 39,0 
PHF: 5  9/10 
FMV: 7 

*Autorstvo je uvádzané podielovým spôsobom (u dvoch autorov 1/2, u troch 1/3 apod.) 
 

 

HABILITAČNÉ A INAUGURAČNÉ KONANIE 
      V roku 2008 sa na fakultách EU v Bratislave uskutočnilo 5 habilitačných konaní  a dvaja 
učitelia EU v Bratislave prevzali na základe vymenovania prezidentom SR dekrét profesora.  
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Kvalifikačný rast na EU v Bratislave                                               Tab.2.2.10                      
Docenti Profesori 

Rok 
NHF OF FHI FPM PHF FMV Σ EU NHF OF FHI FPM PHF FMV UJ Σ EU

2006 - - 1 2 - - 3 2 1 1 - - - 1 5 
2007 5 1 1 - 1 1 9 1 1 2 - - - - 4 
2008 3 - 1 - - 1 5 2 - - 0 - - - 2 

 

ZÁVER 
      Výsledky vedecko-výskumnej činnosti na EU v Bratislave za rok 2008 dokumentujú 
kvantitatívne i kvalitatívne zlepšenie. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný hlavne v počte 
a štruktúre publikačných výstupov, kde sa EU v Bratislave celkovým publikačným výkonom 
nachádza na 5. mieste medzi 20 verejnými vysokými školami v SR. Zvýšil sa aj počet 
projektov VEGA a KEGA, ktoré znamenali prínos finančných prostriedkov pre vedu 
a výskum nielen pre fakulty ale aj riešiteľské kolektívy. Celkový počet projektov riešených na 
EU v Bratislave dokumentuje, že vedecká činnosť je kľúčovým faktorom rozvoja katedier 
a fakúlt. Negatívnym javom je však asymetrické rozloženie výsledkov výskumu medzi 
katedrami a jednotlivcami. 
      Kvantitatívne a kvalitatívne zmeny boli zaznamenané aj v publikačnej činnosti 
doktorandov. Zvýšenie podielu doktorandov v dennej forme štúdia a rast úspešnosti 
ukončovania doktorandúr vytvárajú bázu budúcej akademickej komunity EU v Bratislave. 

      Fakty a skutočnosti prezentované v Správe o vedeckovýskumnej činnosti za rok 2008 
potvrdzujú, že ciele a úlohy obsiahnuté v Dlhodobom zámere EU v Bratislave na roky 2007-
2011 sa postupne začínajú plniť.  

      Vedenia všetkých fakúlt EU v Bratislave považujú vedecko-výskumnú činnosť za 
kľúčovú oblasť v štruktúre svojich aktivít, nakoľko kvalitné výsledky vo vede a výskume 
tvoria nevyhnutnú podmienku špičkového vzdelávania a ovplyvňujú získanie statusu 
univerzitnej vysokej školy pri komplexnej akreditácii.  
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2.3 MEDZINÁRODNÉ  VZŤAHY  
 
     Činnosť   v oblasti  medzinárodných vzťahov  sa aj v roku 2008  zameriavala   na  rozvoj 
internacionalizácie v pôsobení EU v Bratislave a na posilňovanie jej postavenia  v Európskom 
priestore  vysokoškolského vzdelávania  a v širšom medzinárodnom kontexte.     
 
     K prioritným úlohám na úseku medzinárodných vzťahov  v r.  2008 patrili:  

- vypracovanie systému zabezpečenia kvality a sledovania vybraných ukazovateľov 
úspešnosti v oblasti medzinárodných vzťahov, 

- predloženie medzinárodného projektu na podporu strategických zámerov EU 
v Bratislave. 

 
     Na rozvoji medzinárodných vzťahov a plnení uvedených úloh sa významne podieľali 
všetky fakulty a ďalšie pracoviská univerzity, najmä Ústav jazykov a Centrum ďalšieho 
vzdelávania.  
 
     Na celouniverzitnej úrovni aktivity na úseku medzinárodných vzťahov administratívne 
a organizačne zabezpečovali dve  pracoviská: 
 
ÚSTAV MEDZINÁRODNÝCH PROGRAMOV 
Poverená vedením ústavu:  
Mgr. Ruth  Trebatická (od 01.02.2008- do odchodu na materskú dovolenku k 11.11.2008)  
Ing. Soňa Galanová  (od 12.11.2008) 
Hlavné úlohy v r. 2008:* 

 poskytovať administratívnu a organizačnú podporu celouniverzitným projektom ESF 
zameraným  na internacionalizáciu vzdelávania  a na vytvorenie integrovaného 
systému zabezpečenia kvality,  

 administratívne a organizačne zabezpečovať  výučbu študijných programov a  
odborných predmetov v cudzích jazykoch,    

 realizovať ďalšie aktivity v súlade s organizačným poriadkom ústavu.    
* podrobnejšie v správe za ÚMP 
 
ODDELENIE PRE MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY 
Vedúci oddelenia: 

JUDr. Ing. Pavel Lašček   
Hlavné úlohy  v r. 2008: 

 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 pri uzatváraní rámcových dohôd o spolupráci, 

 administratívne a organizačne zabezpečovať celouniverzitný predmet Diplomacia 
v praxi.  
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1.  ZMLUVNÁ  ZÁKLADŇA  PRE  MEDZINÁRODNÚ  SPOLUPRÁCU 
 
      Akademické mobility študentov, učiteľov a zamestnancov sa realizovali  najmä na základe 
bilaterálnych dohôd  programu  ERASMUS.  K 31. decembru 2008  EU v Bratislave  mala 
celkom 148 platných  dohôd, pričom najväčší počet  z nich sa vzťahuje na spoluprácu  s  
 univerzitami   z Francúzska (28), Nemecka (22), Poľska (19) a Talianska (14).  
 
      Rámcové dohody so zahraničnými univerzitami dosiahli v r. 2008 celkový počet 60; 
z toho 9  predstavovali dohody s univerzitami z krajín mimo Európy.     
 

2.  MEDZINÁRODNÉ  MOBILITNÉ  PROGRAMY  A  INTERNACIONALIZÁCIA 

    AKADEMICKÉHO  PROSTREDIA 
 
ERASMUS  
 
      Internacionalizácia akademického prostredia  sa v ostatných rokoch dynamicky rozvíjala 
najmä vďaka mobilitnému programu ERASMUS. Program je určený  na podporu 
medzinárodnej mobility  študentov (študijné pobyty a praktické stáže), učiteľov 
a zamestnancov. Na realizáciu mobilít v akademickom  roku 2007/2008  v programe 
ERASMUS bola EU v Bratislave pridelená celková čiastka 445.591 EUR, v akademickom 
roku 2008/2009 513.705 EUR. Dofinancovanie mobilitného programu z MŠ SR 
predstavovalo 76.479  EUR.  Mobility  programu v kategórii vysielaní učitelia a zamestnanci  
boli  podporené aj  z fondu rektora  vo forme finančného príspevku na cestovné náklady.  V r. 
2008 sa na tieto účely vyčerpalo cca 5.400 EUR. 
 
       Pri prijímaní zahraničných študentov v programe ERASMUS  záslužnú prácu vykonáva 
 študentská organizácia Buddy systém, ktorá pomáha študentom zo zahraničia pri ich 
aklimatizácii v novom prostredí.  Buddy systém EU v Bratislave,  člen siete Erasmus Student 
Network – ESN,   je zatiaľ jedinou organizáciou tohto typu na Slovensku.  
 
* Financie na realizáciu programu ERASMUS sa prideľujú na akademický rok  
 

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 2008 bola EU v Bratislave zapojená do dvoch 
sietí projektu CEEPUS: AMADEUS a REDENE. 

LETNÁ  ŠKOLA  DANUBIA 
       Letná  škola DANUBIA sa v r. 2008 realizovala  v spolupráci ekonomických univerzít z   
Rakúska, Slovenska, Maďarska, Českej republiky, Chorvátska, Srbska, Rumunska a Ukrajiny 
Jednou z hostiteľských univerzít letnej školy v r. 2008 bola  EU v Bratislave. Okrem 
prednášok a seminárov z oblasti „Finančné operácie“ a „Manažment ľudských zdrojov“, ktoré 
prebiehali v angličtine, sa študenti zúčastnili na kultúrnom programe, ktorý pripravila každá 
z participujúcich krajín. 
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Vývoj medzinárodnej mobility študentov v programe ERASMUS* (študijné 
pobyty a praktické stáže), CEEPUS a v projekte DANUBIA-vysielaní  
študenti                                                                                   Tab. 2.3.1 

Erasmus Rok študijné pobyty praktické stáže CEEPUS Danubia Spolu 

2004 130 0 14 12 156 
2005 164 0 15 12 191 
2006 157 0 11 10 178 
2007 217 0 10 8 235 
2008 167 50 17 7 241 
Spolu 835 50 67 49 1001 

*Do r. 2007  názov programu bol SOCRATES-ERASMUS 
 
     Celkový počet  vyslaných  študentov  v programe ERASMUS – t.j. študijné pobyty 
a praktické stáže spolu– sú na rovnakej úrovni ako v r. 2007.  Pokles nastal v počte študentov 
vyslaných na študijné pobyty   v programe ERASMUS v dôsledku prechodu zo systému 
 jednostupňového štúdia na dvojstupňové, čo skomplikovalo vysielanie študentov v  6. 
semestri štúdia. Tí môžu byť nominovaní na  zahraničné mobility  až ako riadne zapísaní 
študenti 1. ročníka 2. stupňa štúdia, pričom mobilitu z organizačných dôvodov môžu  
realizovať   až v letnom semestri príslušného akademického roku. Táto skutočnosť sa odrazí 
v bilancii za r. 2009.  
     Počet vyslaných študentov v mobilitných programoch predstavoval  1,68% celkového 
počtu študentov univerzity. Počet študentov  vyslaných v  programe ERASMUS (študijné 
pobyty a praktické stáže spolu)   predstavoval  1,5 % z celkového  počtu študentov univerzity.  
 
 
Vývoj medzinárodnej  mobility študentov v programe ERASMUS a 
CEEPUS -prijímaní  študenti   
                                                                                                             Tab. 2.3.2 

Rok Erasmus CEEPUS Spolu 

2004 52 3 55 
2005 69 12 81 
2006 128 5 133 
2007 130 5 135 
2008 123 5 128 
Spolu 502 30 532 

 
     Počet  prijatých zahraničných študentov  na študijné pobyty  v uvedených mobilitných 
programoch sa pohybuje okolo 0,9% z celkového   počtu  študentov EU v Bratislave. 
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Vývoj medzinárodnej  mobility učiteľov a iných zamestnancov  v programe 
ERASMUS a CEEPUS  – vysielaní učitelia                                          Tab.2.3.3                      

Erasmus Rok 
učitelia iní zamestnanci CEEPUS Spolu 

2004 13 0 1 14 
2005 16 0 2 18 
2006 14 0 1 15 
2007 14 0 2 16 
2008 17 5 1 23 
Spolu 74 5 7 86 

 
Vývoj medzinárodnej mobility učiteľov  v programe ERASMUS a CEEPUS 
–prijímaní   učitelia  Tab. 2.3.4                      

Rok Erasmus CEEPUS Spolu 

2004 1 1 2 
2005 10 2 12 
2006 12 1 13 
2007 11 2 13 
2008 23 1 24 
Spolu 57 7 64 

 
      Počet vyslaných a prijatých učiteľov zaznamenal  mierny nárast, ich počet v každej 
z uvedených kategórií predstavuje cca  4,2%  z celkového počtu učiteľov univerzity. Okrem 
uvedených mobilitných programov pri posudzovaní miery internacionalizácie akademického   
prostredia v r. 2008  je potrebné vziať do úvahy aj  ďalšie ukazovatele. (Tab. 2.3.5 a 2.3.6). 
  
Prehľad  vybraných ukazovateľov  internacionalizácie akademického 
prostredia – študenti                                                                           Tab.2.3.5                       
 

Sledovaný ukazovateľ Celkový 
počet 

% z celkového počtu 
študentov príslušného 

stupňa štúdia* 

1. Zahraniční študenti v 1.a 2. stupni štúdia na EU 
v Bratislave (okrem ERASMUS,CEEPUS) 70 0,5% 

2. Zahraniční študenti v 3. stupni štúdia 
na EU v Bratislave (okrem ERASMUS,CEEPUS) 47 7,5% 

3. SPOLU 110 0,77% 

4. Domáci študenti na študijných pobytoch v zahraničí 
(okremERASMUS,CEEPUS, Danubia)  73 0,53% 

Poznámka k Tab.2.3.5 
* Počet študentov 1. a 2. stupňa štúdia (r. 2008) = 13.658 
   Počet študentov 3. stupňa štúdia (r. 2008) = 622 
   Spolu (r.2008): 14.280. 
K riadku 3: Najväčší počet študentov je zo  SRN, Českej  republiky, Ukrajiny, Srbskej republiky, Ruskej 
federácie. 
K riadku 4: Najčastejšími  cieľovými krajinami  sú: SRN, Francúzsko, Rusko, Veľká Británia, Španielsko, 
Rakúsko,  Belgicko. 
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Prehľad  vybraných ukazovateľov  internacionalizácie akademického 
prostredia   - učitelia                                                                            Tab. 2.3.6 
 Sledovaný ukazovateľ Celkový počet % z celkového počtu 

učiteľov* 
1. Zahraniční učitelia v pracovnom  pomere 

na EU v Bratislave  11 2,0% 

2. Zahraniční učitelia na prednáškových 
a študijných pobytoch  na EU 
v Bratislave (okrem ERASMUS, 
CEEPUS) 

41 7,5% 

3. Domáci učitelia na prednáškových 
a študijných pobytoch v zahraničí 
(okrem ERASMUS, CEEPUS) 

25 4,5% 

4. Zahraniční učitelia /iní odborníci 
zastúpení v poradných orgánoch, 
v komisiách, redakčných radách a pod. 
na EU v Bratislave 

52 –– 

5. Domáci učitelia zastúpení v poradných 
orgánoch, komisiách, redakčných radách 
na zahraničných univerzitách, v 
medzinárodných asociáciách a pod.** 

106 –– 

* učitelia na plný úväzok ( stav k 31.12.2008)  =  546 
**Uvádza  sa počet zastúpení (jeden učiteľov môže byť zastúpený vo viacerých poradných orgánoch, 
komisiách a pod.) 

 
K riadku 1: Učitelia z Alžírska, Českej  republiky, Rakúska,  SRN , Srbska, Talianska,  USA. 
K riadku 2: Najväčší počet z Českej republiky, Francúzska, SRN  USA a Ukrajiny.   
K riadku 3. Najviac učiteľov vycestovalo do SRN a  Českej republiky; menší počet učiteľov  (1-2)  vycestovali 
do  Etiópie, Fínska, Holandska, Indie, Luxemburska, Maďarska,  Nikaraguy, Portugalska, Rakúska, Ruska, 
Veľkej Británie, USA.      Najväčší počet učiteľov absolvoval prednáškové a študijné pobyty v zahraničí  v trvaní 
1 týždeň až 1 mesiac. 
K riadku 4: viac ako 57%  z nich boli z Českej republiky;  ďalej boli  zastúpené   Srbsko  a SRN (viac ako dvaja 
odborníci) a ďalších 10 krajín. 
K riadku 5: najviac učiteľov pôsobí v  Českej republike (cca 50% všetkých zastúpení);    ďalej nasledujú 
medzinárodné inštitúcie, Srbsko, Belgicko, Rakúsko (viac ako 2 zastúpenia), SRN,  1-2 zastúpenia sa vzťahujú 
na Bulharsko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Taliansko a Veľkú  Britániu. 
 
 
 
ZABEZPEČENIE  ZAHRANIČNÝCH  CIEST   
 
      Zahraničné cesty učiteľov  administratívne zabezpečovalo Oddelenie pre zahraničné 
vzťahy.  Cesty  boli  hradené najmä  zo zdrojov projektov KEGA, VEGA,  z programu 
ERASMUS, CEEPUS, projektov ESF  a z medzinárodných projektov. Účelom 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 konferenciách a seminároch. Počet vycestovaní zaznamenáva od r. 2003 
sústavný  medziročný nárast. 
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Počet zahraničných služobných ciest  Tab.2.3.7 
Rok Počet ZSC 
2004 352 
2005 460 
2006 392 
2007 450 
2008 455 
Spolu 2410 

 
 
 
3. 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  štvrtá   slávnostná promócia absolventov študijného 
programu Medzinárodný finančný manažment sa uskutočnila dňa  6. februára 2008. 
 
 
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 JPD BA3 MŠ SR č. 13120120276 .Program bol  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  JPD BA 3 MŠ SR č. 13120120293 .Program bol  otvorený pre 
domácich a zahraničných študentov počnúc  akademickým  rokom  2008/2009. 
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Počty študentov zapísaných na štúdium v  študijných programoch 
vyučovaných v cudzích jazykoch  (r. 2008) 
                                                                                                                Tab. 2.3.8 

Študijný program Počet študentov 
v LS 2007/2008 

Počet študentov 
v ZS 2008/2009 

Počet absolventov
za ak. rok 
2007/2008 

Medzinárodný finančný 
manažment  
(v nemeckom jazyku) 

31 58 12 

Medzinárodný  manažment  
(v anglickom jazyku) 0 20 0 

Manažment predaja  
(vo francúzskom jazyku) 0 19 0 

S p o l u 31 97 12 
 
 PREDMETY  VYUČOVANÉ  V CUDZÍCH  JAZYKOCH 
 
     V r. 2008   bolo v ponuke  výučby v cudzích jazykoch (v angličtine, nemčine, francúzštine 
a ruštine) celkovo 52  predmetov; z toho  28 predmetov v LS  2007/2008 a 24   predmetov 
v ZS  2008/2009. V súlade so smernicou o zabezpečení výučby v cudzích jazykov bola  
učiteľom  za  výučbu v cudzích jazykoch za  akademický rok 2007/2008  vyplatená  odmena  
v celkovej výške 1.870.000 Sk. (Odmeny sa vyplácajú za akademický rok). Okrem predmetov 
vyučovaných v cudzích jazykoch zahraniční študenti mali možnosť navštevovať kurz 
slovenčiny pre začiatočníkov (hradený z prostriedkov programu ERASMUS - organizácia 
mobility).  
 
Počet predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch podľa fakúlt (r.2008) 
                                                                                                                Tab. 2.3.9 

Fakulta LS 2007/2008 ZS 2008/2009 Spolu za r. 2008 

NHF 4 6 10 
OF 9 10 19 
FPM 9 3 12 
FHI 5 4 9 
FMV 1 1 2 
PHF - - - 
Spolu 28 24 52 
 
 
4. ĎALŠIE   AKTIVITY  NA  POSILNENIE  MEDZINÁRODNÉHO  VZDELÁVANIA   
 

• V roku 2008 prebiehali  aktivity celouniverzitného  projektu  ESF JPD  BA3  č. 
13120120125;  Internacionalizácia vzdelávania ekonómov a manažérov; projekt bol 
ukončený v septembri 2008.   Odborné predmety, pilotné kurzy a moduly oblastných 
štúdií a interkultúrnej komunikácie vypracované a odskúšané v projekte boli  
akreditované Akreditačnou komisiou EU v Bratislave; uvedené  predmety a kurzy  
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obohatia ponuku pre podnikateľskú činnosť CĎV a ÚMP. K výsledkom projektu patrí 
aj  Katalóg vzdelávacej ponuky EU v Bratislave (v anglickom jazyku).  

 
• Realizovali sa ďalšie  vzdelávacie aktivity v spolupráci so zahraničnými partnermi, 

napr.:  
o 5. ročník  kurzu Diplomacia v praxi; v kurze prednášali veľvyslanci 9 krajín 

a minister zahraničných vecí SR.  
o Celouniverzitný predmet  Trvalo udržateľný rozvoj (vyučovaný v anglickom 

jazyku),  v spolupráci s SPP  ( ZS 2008/2009); v rámci predmetu prednášali 
odborníci z Francúzska a Nemecka). 

o Letná  škola Energetické výzvy pre Európu (vo francúzskom a anglickom 
jazyku) v spolupráci s Európskym centrom medzinárodného vzdelávania, 
Francúzsko.  

o Letná škola pre študentov z Technologického inštitútu  Monterrey z Mexika. 
 
5. AKTIVITY  NA  ROZVOJ  VZŤAHOV  A  POSILNENIE  MEDZINÁRODNÉHO 
    POSTAVENIA  EU  V  BRATISLAVE   
 
      Okrem priebežného nadväzovania nových  dohôd s partnerskými univerzitami v programe 
ERASMUS a rámcových dohôd o spolupráci  sa v roku  2008   uskutočnili ďalšie aktivity 
smerujúce k upevneniu postavenia EU v Bratislave v rámci Európskeho priestoru 
vysokoškolského vzdelávania,  ako aj v širšom medzinárodnom meradle.  
      Priebežne sa realizovali pracovné  stretnutia a rokovania s predstaviteľmi diplomatických 
zastupiteľstiev a s predstaviteľmi  zahraničných univerzít a iných inštitúcií.   
      Uskutočnila sa analýza hlavných procesov v oblasti medzinárodných vzťahov a bola 
vypracovaná koncepcia  zabezpečenia a zdokonaľovania  kvality  v tejto oblasti (v rámci  
celouniverzitného projektu ESF 13120120169).    
      Uskutočnili sa viaceré celouniverzitné akademické a kultúrne podujatia (výstavy, 
prednášky)  v spolupráci s diplomatickými zastupiteľstvami akreditovanými v SR príp. so 
zahraničnými univerzitami (prehľad vybraných aktivít  je  uvedený v správe za ÚMP). 
 
      Uskutočnila sa návšteva  predstaviteľov Generálneho riaditeľstva pre školstvo a kultúru 
Európskej komisie, ktorí vykonali na Oddelení zahraničných vzťahov osobný audit a na 
základe pracovného stretnutia s prorektorkou pre medzinárodné vzťahy, vedúcim Oddelenia 
pre medzinárodné vzťahy, zamestnancami  OZV a zástupcami študentov z Buddy systému 
priamo na  mieste a následne aj písomne vysoko ocenili úroveň napĺňania programu Erasmus 
EU v Bratislave (26. septembra 2008) 
 
      Na základe výzvy Generálneho riaditeľstva pre školstvo a  kultúru Európskej komisie 
z 27. októbra 2008 Oddelenie zahraničných vzťahov podalo cestou Národnej agentúry 
celoživotného vzdelávania (SAAIC) prihlášku EU v Bratislave do súťaže úspešných univerzít 
v programe ERASMUS; výsledkom bolo zaradenie univerzity  do „Erasmus Success Stories 
Brochure 2009 .  
 
      Na Ústave medzinárodných  programov  boli zriadené  tri  centrá interkultúrnych štúdií. 
Okrem Centra iberských a latinskoamerických štúdií (od r. 1998) na ÚMP od mája 2008 
pôsobia i ďalšie centrá. 
Centrum severoamerických štúdií,  Centrum štúdií východnej a juhovýchodnej Európy, 
Centrum afrických a ázijských štúdií. Uskutočnilo sa slávnostné otvorenie Centra 
severoamerických štúdií a Centra štúdií východnej a juhovýchodnej Európy v Národnom 
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divadle ( máj 2008) za účasti predstaviteľov diplomatického zboru,  podnikovej sféry 
a inštitúcií. Prvé výsledky činnosti  (kontakty s príslušnými veľvyslanectvami, pripravená 
nová vzdelávacia ponuka v oblasti severoamerických štúdií, nadviazanie vzťahov 
s univerzitami z príslušných krajín a i.) sú dôkazom, že centrá budú prínosom pre  posilnenie 
medzinárodných vzťahov a  internacionalizácie na EU v Bratislave. 
 
      Príspevkom k posilneniu medzinárodného postavenie EU v Bratislave bola aj účasť 
univerzity na medzinárodnom  projekte QUAHECA, ktorého cieľom je vyvinúť nové prístupy 
k zabezpečeniu kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Ku 
koordinátorom projektu patrí  aj Európska asociácia univerzít.   
 
 6. MEDZINÁRODNÉ  PROJEKTY  A  PROJEKTY  ESF 
 
      V roku 2008  prebiehali  dva  celouniverzitné projekty ESF  (ukončené k septembru 2008) 
zamerané na problematiku internacionalizácie vzdelávania a na vytvorenie integrovaného 
systému zabezpečenia kvality.  Ďalšie prebiehajúce medzinárodné projekty a projekty ESF 
boli zamerané napr. na medzinárodné mobility, na podporu študijných programov 
vyučovaných v cudzích jazykoch, implementáciu učiacej sa organizácie, kvalitu 
celoživotného vzdelávania, transparentnosť v jazykovej kompetentnosti, podporu vzdelávania 
doktorandov, kurzov pre ďalšie vzdelávanie a iné  témy.     
 
      Finančné prostriedky poskytnuté v r. 2008 (od decembra  2007 do novembra 2008)  na 
účet EU v Bratislave na  medzinárodné  projekty (t.j. bez projektov ESF) predstavovali 
čiastku 668.859,68 EUR.   
 
      V súlade s úlohami Dlhodobého zámeru EU v Bratislave do r. 2011 s výhľadom do r. 
2015  bol v r. 2008 v programe LLP ERASMUS podaný a schválený celouniverzitný projekt 
Znalostný trojuholník v dialógu Európska únia – Latinská Amerika, ktorý je zameraný na  
spoluprácu medzi univerzitami a  podnikmi.    
 
 
Prehľad o počte medzinárodných projektov a projektov ESF za r. 2008 

                                                                                                   Tab. 2.3.10 

PROGRAM 

Prebiehajúce  
projekty - 
 
neukončené  
v r. 2008 

Prebiehajúce 
projekty - 
 
-ukončené 
v r. 2008  

Prebiehajúce 
projekty 
 
spolu 

Podané 
projekty 
 
neschválené

Podané 
projekty 
 
schválené 
 

Podané 
projekty 
 
spolu 

ERASMUS 
multilateráln
e projekty  

2 - 2 - 1 
 1 

Leonardo da 
Vinci –
pilotné 
projekty 

- 2 2 1 - 1 
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Pokračovanie  Tab.2.3.10 

PROGRAM 

Prebiehajúce  
projekty - 
 
neukončené  
v r. 2008 

Prebiehajúce 
projekty - 
 
-ukončené 
v r. 2008  

Prebiehajúce 
projekty 
 
spolu 

Podané 
projekty 
 
neschválené

Podané 
projekty 
 
schválené 
 

Podané 
projekty 
 
spolu 

Leonardo da 
Vinci-
mobilitné 
projeky 

- 2 2 - - - 

Leonardo da 
Vinci - 
partnerstvá 

- - - - 1 1 

Grundtwig - - - 1 - 1 
ERASMUS 
MUNDUS - - - 1 - 1 

ATLANTIS - - - 1 - 1 
TEMPUS - - - 1 - 1 
ESF - 11 11 - - - 
SPOLU 2 15 17 5 2 7 

 
Úspešnosť pri podávaných medzinárodných projektoch v r. 2008 bola 28,6%.  
 
ZÁVER: 
K najvýznamnejším výsledkom v oblasti medzinárodných vzťahov za  rok 2008 patria: 

• založenie centier interkultúrnych štúdií na Ústave medzinárodných programov, 
• vypracovanie systému zabezpečenia kvality v oblasti medzinárodných vzťahov, 
• schválenie celouniverzitného medzinárodného projektu v programe LLP ERASMUS-

multilaterálne projekty  Znalostný trojuholník v dialógu Európa-Latinská Amerika, 
• zaradenie EU v Bratislave do „Erasmus Success Stories Brochure 2009“. 

 
Na obdobie  roka 2009 boli identifikované nasledujúce prioritné  úlohy: 

• posilňovanie internacionalizácie interného prostredia univerzity najmä zvýšením počtu 
zahraničných študentov  v študijných programoch univerzity  a zahraničných učiteľov  
v pracovnom pomere na EU v Bratislave, 

• dobudovanie Centra medzinárodného vzdelávania na Ústave medzinárodných 
programov, 

• dôsledná aplikácia nového systému zabezpečenia kvality v činnosti pracovísk 
pôsobiacich v oblasti medzinárodných vzťahov. 
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2.4  INFORMATIZÁCIA  A  STYK  S  VEREJNOSŤOU 
 
1. INFORMATIZÁCIA 
 
V oblasti informatizácie sa činnosť sústredila na: 

- koordináciu využívania existujúcej výpočtovej techniky a prechod na nové 
technológie, zabezpečenie dostupnosti moderného spôsobu komunikácie pre každého 
študenta EU v Bratislave a prevádzkovanie WiFi technológií tak na EU v Bratislave  
ako aj v jej študentských domovoch, 

- sfunkčnenie počítačovej siete v novovybudovanej Aule EU v Bratislave a jej 
prepojenie do siete NetEU a internet, 

- vytvorenie a naplnenie novej www stránky EU v Bratislave www.euba.sk,  
- ochranu e-mailovej komunikácie novými prostriedkami, šifrovanou komunikáciou, 

antivírusovou a antispamovou ochranou, 
- udržiavanie prevádzky počítačových učební, vytváranie podmienok na skvalitnenie 

pedagogického procesu a získavanie moderného programového vybavenia pre 
pedagogický proces, 

- rozvoj aktivít na podporu elektronického vzdelávania, 
- vytvorenie materiálno-technických predpokladov na usporiadanie videokonferencií, 
- zabezpečenie prechodu účtovných systémov zo slovenskej meny na menu Euro, 
- prípravu podkladov na zabezpečenie prechodu z účtovníckeho systému SPIN na 

systém založený na SAP pre riadenie ekonomických procesov EU v Bratislave, 
- zavedenie nového informačného systému AIS2 pre riadenie pedagogického procesu, 
- zavedenie antiplagiátorského systému Theses na kontrolu kvalifikačných prác. 

 
       EU v Bratislave disponuje v súčasnosti dobrým technickým vybavením v oblasti 
informačných technológií. Zapojením EU v Bratislave do Slovenskej akademickej dátovej 
siete SANET je dosiahnuté podstatné zrýchlenie a skvalitnenie univerzitnej počítačovej siete 
a podstatne sa zvýšila bezpečnosť prenosu dát a prístup k informačným zdrojom uloženým na 
serveroch EU v Bratislave. Všetky študentské internáty sú pripojené do siete NetEU 
optickými káblami a informačné technológie a internetové aplikácie boli študentom 
k dispozícii v 24-hodinovom režime. Úspešne prebehlo pripojenie aj najvzdialenejšieho 
internátu vo Vlčom hrdle prostredníctvom optického pripojenia na internát Ekonóm v Prístave 
a do siete NetEU. WiFi siete sa realizovali v budove Výučba 1 a Výučba 2 EU v Bratislave, 
ako aj na PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach. 
 
Počet počítačových učební (stav k 31.12.2008)              Tab.2.4.1 a Graf 2.4.1 

Počítačové učebne

ÚVT
20%

CĎV
5%

SEK
3% FHI

27%

FPM
10%

FMV
0%

OF
15%

NHF
10%

PHF
10%

 
 

pracovisko počet 
FHI 11 
FPM 4 
FMV  0 
OF 6 
NHF 4 
PHF v Košiciach 4 
ÚVT 8 
CĎV 2 
SEK 1 

spolu 40 
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Počet počítačov (stav podľa evidencie majetku k 31.12.2008)  Tab.2.4.2 
a Graf 2.4.2  

Počet počítačov

Rektorát 
a ústavy
33%

PHF 
Košice

14%
NHF
18%

OF
18%

FMV
3%

FPM
14%

 
 
 

 
       Individuálny prístup ku vzdelávaniu a multimediálnej prezentácii cez Internet umožňuje 
zavedenie e-learningu. V súčasnosti je ÚVT schopný videokonferenčne zabezpečiť 
elektronické vzdelávanie, ako aj akúkoľvek videokonferenčnú 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, riešiteľom rozvojových projektov na EU v 
Bratislave či školenie pedagógov a študentov na prácu s e-learningovými programovými 
systémami.  

      Účasťou na projekte virtuálnej kolaborácie a projekte EVO sa nám podarilo získať a 
vybudovať videokonferenčné pracoviská na EU v Bratislave. Riešenie umožňuje prezentáciu 
unikátnych prednášok väčšiemu počtu účastníkov, prezentáciu vybraných prednášok 
a významných akademických udalostí záujemcom i mimo EU v Bratislave, ako aj 
usporadúvanie virtuálnych konferencií lokálneho, resp. medzinárodného charakteru. Výhodou 
elektronického vzdelávania prostredníctvom videokonferencie je, že prednášaná problematika 
a diskusia sa neobmedzujú na účastníkov prednášky prítomných v bratislavskej 
videokonferenčnej posluchárni, ale v reálnom čase približuje dianie študentom vzdialených 
univerzitných pracovísk vrátane možnosti zapojenia sa do diskusie. Ďalšou výhodou je fakt, 
že prednášajúci nemusí viac viacnásobne prednášať rovnakú problematiku a strácať čas 
cestovaním. Problémom, ktorý sa doteraz nepodarilo vyriešiť, je ochrana duševného 
vlastníctva autorov kurzov a pedagógov. Videokonferencie sa však začali vo väčšej miere 
používať aj na spoluprácu a riešenie spoločných projektov, na školenia používateľov 
informačných systémov a na medzinárodné projekty a prezentácie.  
 
      Zavedenie multifunkčných bezkontaktných čipových kariet Preukaz učiteľa a Preukaz 
študenta viedlo k využívaniu predovšetkým pri používaní MHD, železničnej a autobusovej 
dopravy, v stravovacom a knižničnom systéme, ako aj základ pre prístup do informačných 
systémov ako jednoznačný identifikátor. 
 
      V oblasti knižničných služieb Slovenská ekonomická knižnica ako akademická 
a špecializovaná verejná vedecká knižnica prevádzkuje elektronický knižničný systém 
Advanced Rapid Library pre nadobúdanie, spracovávanie, sprístupňovanie a archivovanie 
informačných zdrojov. V rámci organizačno-funkčného modelu evidencie publikačnej 
činnosti pracovníkov EU v Bratislave  bola zavedená celoplošná registrácia a vykazovanie na 
SEK a pre CREPČ.  

PRACOVISKO počet
FHI 302 
FPM 244 
FMV 56 
OF 308 
NHF 310 
PHF v Košiciach 234 
rektorát a ostatné samostatné 
pracoviská 576 

spolu 2030 
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2. CENTRUM  KOMUNIKÁCIE  A VZŤAHOV  S  VEREJNOSŤOU 
 
Centrum kumunikácie a vzťahov s verejnosťou realizovalo v roku 2008 tieto činnosti: 

 
• 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 Akadémia 2008 a na veľtrhu pracovných príležitostí Národné dni kariéry 
2008, 

• pripravilo Informačný deň na EU v Bratislave pre uchádzačov o štúdium na EU v 
Bratislave    (v januári a decembri 2008), 

• zabezpečovalo činnosť Klubu ekonómov EU v Bratislave a organizovalo Klubové štvrtky, 
• priebežne informovalo zamestnancov univerzity, študentov a verejnosť o akciách 

a podujatiach univerzity na informačných tabuliach, web stránke EU v Bratislave 
a formou hromadných e-mailov, 

• pripravilo a zverejnilo tlačové správy k jednotlivým udalostiam na univerzite, 
• vydalo 4 čísla informačného spravodajcu Ekonóm, 
• aktualizovalo prezentačné CD o univerzite. Spolupracovalo na príprave inštitucionálneho 

DVD o EU v Bratislave, 
• pripravilo propagačný materiál o udelení čestnej vedeckej hodnosti doctor honoris causa 

EU v Bratislave prof. Hindlsovi, 
• zabezpečovalo monitoring tlače a elektronických médií, 
• zabezpečovalo fotodokumentáciu z univerzitných akcií a priebežne aktualizovalo 

obrazový archív, fotogalériu a videogalériu na web stránke univerzity, 
• poskytovalo informácie na web stránku univerzity,  
• organizačne zabezpečilo seminár Praktické skúsenosti zo zavedenia eura v podnikoch, 

diskusné fórum pri príležitosti 10. výročia vzniku Európskej hospodárskej a menovej únie, 
• organizačne zabezpečilo návštevu a prednášku laureáta Nobelovej ceny za ekonómiu prof. 

Roberta J. Aumanna na EU v Bratislave, 
• organizačne pripravilo stretnutie slovenských vedcov-ekonómov pôsobiacich v zahraničí 

1st Bratislava Economic Meeting, 
• podieľalo sa na príprave celouniverzitného kola Global Management Challenge 

a Testovaní Young Talenst, 
• organizačne zabezpečilo návštevu ministra zahraničných vecí Spojeného kráľovstva 

Veľkej Británie a Severného Írska Davida Milibanda na EU v Bratislave, 
• spolupodieľalo sa na príprave Global Entrepreneurship Week, 
• organizačne zabezpečilo marketingové aktivity (krátkodobé prenájmy), inzerciu. 
• v spolupráci so Študentským parlamentom EU v Bratislave pripravilo skúšobnú 

prevádzku Kariérneho centra EU v Bratislave, 
• priebežne administrovalo web stránku www.euba.sk/ckvv, na ktorej sprístupnilo 

propagačné materiály EUv Bratislave. 
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2.5 ORGANIZÁCIA  A  ROZVOJ 
 

       Hlavným poslaním na úseku organizácie a riadenia v roku 2008 bola príprava 
a novelizácia vnútornej legislatívy EU v Bratislave tak, aby bola v súlade so zákonmi, ktoré sa 
týkajú fungovania vysokých škôl a pracovno-právnych vzťahov zamestnancov a povinností 
a práv študentov. Legislatívne zmeny boli  premietnuté do vnútorných predpisov univerzity, 
čím sa zvýšila efektívnosť organizácie a riadenia EU v Bratislave. Prvoradým cieľom 
univerzity na tomto úseku bolo zdokonaľovať riadiacu činnosť a uplatňovať všetky pozitívne 
rozvojové impulzy tak, aby EU v Bratislave bola prestížnou a konkurencie schopnou 
univerzitnou  vysokou školou a  aby sa aj naďalej zabezpečilo jej vedúce postavenie 
v prostredí ekonomického a manažérskeho vzdelávania v rámci Slovenskej republiky. Značná 
pozornosť bola venovaná  aj formulovaniu rozvojovej stratégie a taktiky na upevnenie 
charakteru EU v Bratislave ako vysokej školy, ktorá je súčasťou európskeho priestoru 
vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru. Aby sa 
naplnili uvedené ciele úsek organizácie a riadenia participoval na príprave konečnej verzii 
Dlhodobého zámeru rozvoja EU v Bratislave na obdobie rokov 2007-2011 s výhľadom do 
roku 2015. Boli doplnené podklady pre akreditačný spis pre komplexnú akreditáciu (príloha 
č.5 k nariadeniu Vlády SR č.104/2003 Z.z.). Zabezpečovali sme metodickú pomoc na 
príprave zriadenia Fakulty aplikovaných jazykov a interkultúrnej komunikácie. 
 
       Činnosť na úseku riadenia a rozvoja  v roku 2008 na EU v Bratislave  sa uskutočňovala 
v súlade s platnými právnymi normami, predovšetkým  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Štatútom EU v Bratislave, internými 
predpismi a smernicami univerzity. Vychádzala z Dlhodobého zámeru rozvoja EU 
v Bratislave vo funkčnom období 2007– 2011 s výhľadom do roku 2015, ktorý určil jej 
smerovanie na ďalšie obdobie a definoval hlavné ciele jej činnosti. Tento dokument bol 
aktualizovaný do  plánu hlavných úloh vedenia EU v Bratislave na rok 2008, ktorého plnenie  
bolo sledované a kontrolované. Za týmto účelom bola vypracovaná priebežná správa o plnení 
úloh Dlhodobého zámeru rozvoja EU v Bratislave na roky 2007-2011 s výhľadom do roku 
2015. V správe bolo hodnotené obdobie rokov 2007 a 2008. 
 
       V rozhodovacej činnosti rektor EU v Bratislave spolupracoval s poradnými orgánmi 
a komisiami. Stálym poradným orgánom rektora bolo Kolégium rektora EU v Bratislave, 
ktoré prerokúvalo najzávažnejšie otázky koncepcie univerzity, problematiky pedagogickej, 
vedeckovýskumnej a podnikateľskej činnosti univerzity, zahraničných vzťahov a sociálnych 
otázok.  
 
       Užším poradným orgánom rektora bolo Vedenie EU v Bratislave, ktoré sa usilovalo 
pracovať podľa princípov a noriem, ktoré podporujú vysokú kvalitu riadiacej práce 
a všestranný rozvoj. Na pravidelných stretnutiach rokovalo o kontinuálnych i aktuálnych 
otázkach z oblasti vzdelávacej, vedeckovýskumnej činnosti a medzinárodnej spolupráce; 
prijímalo strategické rozhodnutia v oblasti rozvoja a informačných technológii univerzity, 
zabezpečovalo hospodársky chod univerzity a prerokovávalo vnútorné predpisy univerzity, 
ktoré  v zmysle novely zákona o vysokých školách bolo potrebné novelizovať. Okrem toho aj 
operatívne prerokúvalo a riešilo priebežné  záležitosti univerzity, ako aj úlohy, ktoré 
vyplynuli jednak z podnetu Ministerstva školstva SR, Rady pre rozvoj a financovanie 
vysokých škôl pri Rade vysokých škôl SR a celouniverzitných orgánov, ako aj z podnetov 
zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce EU v Bratislave. 
       V hodnotenom roku 2008 bola konštruktívna spolupráca medzi rektorom univerzity 
a Akademickým senátom EU v Bratislave. Rektor sa pravidelne zúčastňoval na  zasadnutiach 
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akademického senátu, ktorému podával podrobné informácie týkajúce sa jednotlivých oblastí 
činností univerzity a predkladal na schválenie tie materiály, ktoré zo zákona o VŠ a Štatútu 
EU v Bratislave patria do kompetencie a pôsobnosti senátu. Pri schvaľovaní  vnútorných  
predpisov a dôležitých interných materiálov bol zachovaný stanovený postup v zmysle § 9 
zákona o vysokých školách. 
        Hospodársky a správny chod EU v Bratislave 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. Rovnako 
zabezpečovala správu majetku a starostlivosť o jeho reprodukciu. Úlohy, ktoré sa plnili na 
úseku organizácie, riadenia a rozvoja EU v Bratislave v sledovanom roku 2008, môžeme 
rozdeliť do oblasti riadenia a rozvoja univerzity,  legislatívy, organizačnej a inej činnosti.  
       V hodnotenom roku 2008 rozhodujúca  časť legislatívy bola zameraná na kompletnú 
prípravu vnútorných predpisov EU v Bratislave s cieľom skvalitniť riadiace procesy na 
univerzite a zvýšiť kvalitu výučby. K tomu patrila predovšetkým novelizácia vnútorných 
predpisov EU v Bratislave uvedených  v § 15 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby boli v súlade s prijatým  zákonom č.  
363/2007 Z.z. 
       Hlavné smery rozvoja EU v Bratislave boli  konkretizované  v pláne  hlavných úloh 
vedenia EU v Bratislave na rok 2008. Plnenie tohto plánu  bolo pravidelne sledované a  
vyhodnocované vo vedení univerzity, v Kolégiu rektora a v orgánoch akademickej 
samosprávy. Bola pripravená podrobná štruktúra výročnej správy o činnosti EU v Bratislave 
za rok 2008 podľa jednotlivých úsekov prorektorov, fakúlt a celouniverzitných pracovísk. 
Konkrétne  vyhodnotenie  výsledkov  činnosti  EU v Bratislave je dokumentované v tejto 
výročnej správe za rok 2008, ktorá obsahuje  podrobný prehľad o všetkých aktivitách 
univerzity súvisiacich s poslaním EU v Bratislave ako vrcholnej vzdelávacej 
a vedeckovýskumnej ustanovizne a o plnení úloh vyplývajúcich z Dlhodobého zámeru 
rozvoja EU v Bratislave. Vzhľadom na novelizovaný zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a vydanie zákona č. 363/2007 Z. z. boli upravené (novelizované)  vnútorné  predpisy 
EU v Bratislave , ktoré vymedzujú práva a povinnosti   orgánov  univerzity, jej funkcionárov, 
zamestnancov a študentov. Novelizované boli tieto vnútorné predpisy: 
 
1. Vnútorné predpisy, ktoré podliehajú registrácii na Ministerstve školstva SR: 

a) Štatút EU v Bratislave; schválený v Akademickom senáte dňa 
12.3.2008,zaregistrovaný na MŠ SR dňa 1.12. 2008 pod číslom CD-2008-
19446/41596-1:sekr.,       

b) Študijný poriadok EU v Bratislave; schválený Akademickým senátom dňa 
12.3.2008, zaregistrovaný na MŠ SR dňa 5.6.2008 pod číslom CD-2008-
6594/13791-1:sekr., 

c) Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 
učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov 
a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov EU v Bratislave; schválené 
Akademickým senátom dňa 1.3.2008, zaregistrovaný na MŠ dňa 5. 5. 2008 pod 
číslom CD-2008-6594/13791- 1-:sekr.  

  
2. Vnútorné predpisy, ktoré nepodliehajú registrácii na Ministerstve školstva SR: 

a) Pracovný poriadok EU v Bratislave; schválený Akademickým senátom dňa 
3.7.2008, 

b) Disciplinárny poriadok pre študentov EU v Bratislave; schválený Akademickým 
senátom dňa 3.7.2008, 
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c) Rokovací poriadok disciplinárnej komisie EU v Bratislave; schválený Akademickým 
senátom dňa 3.7.2008, 

d) Zásady volieb do Akademického senátu EU v Bratislave; schválené Akademickým 
senátom dňa 3.7.2008, 

e) Rokovací poriadok Akademického senátu EU v Bratislave; schválený Akademickým 
senátom dňa 3.7.2008, 

f) Logo EU v Bratislave a logá fakúlt EU v Bratislave schválené Akademickým 
senátom dňa 3.7.2008. 

 
Bol vypracovaný aj prvý variant Etického kódexu učiteľov  EU v Bratislave. Vnútorné 

predpisy EU v Bratislave sú zverejnené na stránke www.euba.sk. Následne  na  novelizované  
vnútorné  predpisy  univerzity  boli dňa 3. 7. 2008 Akademickým senátom EU v Bratislave 
schválené aj štatúty jednotlivých fakúlt EU v Bratislave. Veľká pozornosť bola venovaná aj 
práci ubytovacej komisii pre študentov, ktorá pripravila tieto základné materiály: 

a) Zásady prideľovania ubytovania v Študentských domovoch EU v Bratislave, 
b) Postup ubytovania študentov na EU v Bratislave, 
c) Domový poriadok Študentských domovov EU v Bratislave, 
d) Zmluvy o ubytovaní študentov EU v Bratislave.  

  
V organizačnej oblasti sa na EU  v Bratislave uskutočnili nasledujúce aktivity: 

• priebežne bola poskytovaná metodická pomoc    fakultám   a   celouniverzitným   
pracoviskám   pri    novelizácii   ich vnútorných predpisov,  

• zabezpečovaná  koordinácia organizačnej činnosti na EU v Bratislave,  
• sledovanie dodržiavania vnútorných predpisov EU v Bratislave,  
• organizačne bolo zabezpečené výberové konanie na funkčné miesta profesorov 

a docentov, 
• bola vypracovaná komplexná analýza hodnotiacej správy ARRA za rok 2008 podľa 

fakúlt a jednotlivých indikátorov. 
       
Zvýšená  pozornosť bola venovaná:       

• právnemu zabezpečovaniu  majetkovo-právnych vzťahov, personálnych a iných 
právnych vzťahov, 

• poskytovaniu konzultácií jednotlivým pracoviskám EU v Bratislave pri aplikácií 
právnych noriem, 

• poskytovaniu právnych analýz vyplývajúcich z činností vykonávaných na EU 
v Bratislave so zameraním sa na Zákonník práce, Zákon o výkone práce vo verejnom 
záujme, Zákon o VŠ, zákon o sociálnom zabezpečení, autorsky zákon a pod., 

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

• sledovaniu dodržiavania § 13, 41 a  48 Zákonníka práce a zákona č. 552/2003 Z. z. o 
výkone práce vo verejnom záujme a zásad výberového konania.      
  

      V  záujme zvyšovania kvality diplomových prác a doktorandských dizertačných prác boli  
zabezpečované organizačné práce v súvislosti s ocenením "Cena prof. Imricha Karvaša"  za 
najlepšiu  diplomovú prácu a najlepšiu doktorandskú dizertačnú prácu. 
       Po vyhodnotení činnosti za rok 2008 na úseku organizácie a riadenia na celouniverzitnej 
úrovni bude v ďalšom texte uvedený prehľad činnosti a výsledkov v tejto oblasti na úrovni 
jednotlivých fakúlt a celouniverzitných pracovísk  EU v Bratislave (podrobné vyhodnotenie 
ich činnosti za rok 2008  je uvedené v ich vlastných správach). 
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 2.6 PERSONÁLNY  ROZVOJ  A  SOCIÁLNA  POLITIKA  EU    
       V BRATISLAVE 
 

Vychádzajúc z poslania vysokých škôl  možno konštatovať, že základným kapitálom 
každej vysokej školy, teda aj EU v Bratislave, sú ľudské zdroje. Pre naplnenie poslania 
univerzity najdôležitejšou zložkou ľudských zdrojov na EU v Bratislave sú vysokoškolskí 
učitelia a výskumní pracovníci.   

V oblasti personálnej politiky bol rok 2008 nesmierne náročným rokom. 
Najzávažnejšou úlohou bola príprava dokumentácie pre akreditáciu EU v Bratislave. Tejto 
úlohe sa venovala maximálna pozornosť a neobmedzený čas, pretože cieľom EU v Bratislave 
je dosiahnuť akreditáciou začlenenie medzi univerzitné vysoké školy.    

Ďalšou významnou úlohou v rámci personálneho rozvoja a riadenia ľudských zdrojov 
boli výberové konania na funkčné miesta profesorov a docentov.  

V čase od 21.4.2008 do 24.4.2008 sa uskutočnili výberové konanie na funkčné miesta 
profesorov pre všetkých šesť fakúlt EU v Bratislave a pre Ústav jazykov EU v Bratislave. 
Spolu bolo vypísaných 98 miest na 21 študijných odborov. Na základe výsledkov výberového 
konania a podľa rozhodnutia rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. 
z celkového počtu 80 uchádzačov, ktorí prešli výberovým konaním, bolo na funkčné miesto 
profesor celkovo zaradených z tohto výberového konania 71 zamestnancov.  

V čase od 16.5.2008 do 30.5.2008 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie 
funkčných miest docentov na všetkých šiestich fakultách a na Ústave jazykov EU 
v Bratislave. Z celkového počtu 102 prihlásených uchádzačov bolo na funkčné miesto docent 
z tohto  výberového konania zaradených 101 zamestnancov EU v Bratislave.  
           Konkretizácia pracovných povinností na funkčné miesta profesorov, mimoriadnych 
profesorov a docentov (vo väzbe na § 75 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) tvorí 
neoddeliteľnú súčasť pracovnoprávnych náležitostí dotknutých zamestnancov zaradených na 
funkčné miesta profesorov, resp. mimoriadnych profesorov a docentov.  

 
Kvalifikačná štruktúra VŠ učiteľov na EU v Bratislave podľa fakúlt  
                                                                                                                Tab.2.6.1 

 
Pracovisko 

Riadni 
Prof. 

 

Mim. 
Prof. 

Prof.  
spolu 

Docenti Prof. 
a doc. spolu

Odb. asis. 
s PhD./ 

CSc. 

Odb.  asis. 
bez 

PhD./CSc. 

Odb.  asis. 
spolu 

Asist. 
a 

lektori 

VŠ 
učitelia 
spolu 

 (1) (2)  (1)+(2) (3) (1)až(3) (4) (5) (4)+(5) (6) (1)až(6)
NHF 17 4 21 36 57 47 24 71 3 131 

OF 8 4 12 16 28 42 25 67 4 99 

FHI 11 5 16 17 33 51 23 74 4 111 

FPM 8 4 12 27 39 29 30 59 6 104 

FMV 3 1 4 6 10 13 7 20 0 30 
PHF Košice 3 4 7 6 13 28 10 38 0 51 
Rektorát  
ÚJ + CTVŠ 2 1 3 5 8 13 57 70 6 84 

Spolu 52 23 75 113 188 223 176 399 23 610 
Poznámka: Stav vo fyzických osobách k 31. 12. 2008 
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Vývoj počtu VŠ učiteľov na EU v Bratislave v rokoch 2004 – 2008 
                                                                                                                Tab. 2.6.2 

Rok Riadni 
profesori 

Mimoriadni
profesori 

Docenti Odborní 
asistenti

Asistenti Lektori VŠ učitelia 
spolu 

2004 52 17 126 385 41 3 624 

2005 52 14 142 379 35 3 625 

2006 54 11 138 394 24 3 624 

2007 54 7 132 389 25 4 611 

2008 52 23 113 399 20 3 610 

Poznámka: Stav vo fyzických osobách k 31. 12. príslušného roka 
 
Vývoj počtu VŠ učiteľov na EU v Bratislave v rokoch 2004 – 2008 
                                                                                                                                 Tab. 2.6.3 

Rok Riadni 
profesori 

Mimoriadni
profesori 

Docenti Odborní 
asistenti

Asistenti Lektori VŠ učitelia 
spolu 

2004 42,39 14,32 118,43 375,23 39,23 3,00 592,60 

2005 42,67 11,07 130,87 370,02 34,49 3,00 592,12 

2006 45,92 9,31 127,31 384,66 23,53 3,00 593,73 

2007 48,31 7,00 125,81 377,75 24,51 4,00 587,38 

2008 47,55 23,00 106,09 383,95 18,84 3,00 582,43 

Poznámka: Prepočítaný stav vo fyzických osobách k 31. 12. príslušného roka 

 V nasledujúcich tabuľkách uvádzame prehľad pohybu vysokoškolských učiteľov na 
EU v Bratislave za ostatných päť rokov.  
 

Počet prijatých VŠ učiteľov na EU v Bratislave v produktívnom veku na 
plný pracovný úväzok  
                                                                                                                Tab. 2.6.4                    

VEK 2004 2005 2006 2007 2008 

do 35 rokov 29 18 20 24 33 
36 – 40 rokov 7 3 4 2 2 
41 – 50 rokov 2 5 7 3 2 
51 – 62 rokov 3 3 7 5 5 

Spolu 41 29 38 34 42 

Poznámka: Stav vo fyzických osobách za príslušný rok 
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 Počet skončených pracovných pomerov VŠ učiteľov v produktívnom veku 
pracujúcich na EU v Bratislave                                                       Tab. 2.6.5                    

z toho počet skončených pracovných pomerov  
 
 

Rok 

 

Skončené 
pracovné 
pomery 
spolu 

v 
danom 
roku 

po 1     
roku 

trvania 
prac.  

pomeru

do 2 
rokov 

trvania 
prac. 

pomeru

do 3 
rokov 

trvania 
prac. 

pomeru

do 4 
rokov 

trvania 
prac. 

pomeru

do 5 
rokov 

trvania 
prac. 

pomeru 

súčet     
do 5 r. 
trvania 
prac. 

pomeru 

nad      
5 rokov 
trvania 
prac. 

pomeru 

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 

2008 46 4 13 3 2 3 5 30 16 

Poznámka: Stav vo fyzických osobách za príslušný rok 
 
Počet VŠ učiteľov s uvedením doby zamestnania na EU v Bratislave 

                                                                                                        Tab.2.6.6                       
Doba 

zamestnania do 5 rokov 5 až 10 rokov 10 až 15 rokov viac ako 15 rokov

VŠ učitelia 230 115 75 190 

Poznámka: Stav vo fyzických osobách k 31. 12. 2008 
 
Veková štruktúra VŠ učiteľov na EU v Bratislave                         Tab.2.6.7 

VEK 2004 2005 2006 2007 2008 

DO 35 ROKOV 193 183 165 164 164 
36 – 40 rokov 40 41 50 50 49 
41 – 50 rokov 115 111 108 106 111 
51 – 60 rokov 188 190 191 177 159 
nad 60 rokov 88 100 110 114 127 

Spolu  624 625 624 611 610 

Poznámka: Stav vo fyzických osobách k 31. 12. príslušného roka 

 
V rámci dlhodobých zámerov personálnej stratégie sa doplnil stav zamestnancov na 

Ústave ekonómie a manažmentu EU v Bratislave s cieľom posilniť vedeckovýskumné 
zázemie EU v Bratislave. 

V závere roka 2008 boli spracované podklady pre atestáciu vysokoškolských učiteľov 
vo funkciách odborný asistent, asistent a lektor.  
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V oblasti tvorby a novelizácie vnútorných predpisov týkajúcich sa pracovnoprávnych  
noriem boli novelizované podľa § 15 ods. 1, písm. c) zákona o vysokých školách 
a zaregistrované na MŠ SR „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 len Zásady výberového 
konania).  Ďalším vnútorným predpisom, ktorý bol novelizovaný v dôsledku legislatívnych 
zmien v oblasti pracovného práva, bol Pracovný poriadok EU v Bratislave.  

Na báze legislatívnych zmien bolo otvorené kolektívne vyjednávanie s cieľom prijať 
Dodatok ku Kolektívnej zmluve EU v Bratislave. Prijatý dodatok upravil v Kolektívnej 
zmluve EU v Bratislave pracovnoprávne vzťahy, stravovanie, rekreačnú starostlivosť, 
sociálny fond a doplnkové dôchodkové sporenie.    

V sociálnej politike podporenej kolektívnou zmluvou sa rovnomerne prihliadalo na 
potreby mužov aj žien, ktorých zastúpenie uvádzame v nasledujúcej tabuľke. 
 
VŠ učitelia EU v Bratislave                                                              Tab.2.6.8 

 
Profesori 

 
Docenti 

Odborní 
asistenti 

s PhD./CSc.

Odborní 
asistenti 

bez 
PhD./CSc. 

 
Asistenti 

 
Lektori Spolu   

za 
 pracovisko

 

Pracovisko 

 spolu ženy spolu ženy spolu ženy spolu ženy spolu ženy spolu ženy spolu z 
toho 
ženy 

NHF 21 9 36 25 47 28 24 17 3 2 - - 131 81 

OF 12 7 16 12 42 21 25 13 4 2 - - 99 55 

FHI 16 10 17 9 51 34 23 12 4 3 - - 111 68 

FPM 12 3 27 17 29 17 30 16 6 3 - - 104 56 

FMV 4 1 6 2 13 5 7 4 - - - - 30 12 

PHF 
Košice 7 4 6 3 28 18 10 7 - - - - 51 32 

Rektorát  
ÚJ 3 2 5 4 12 12 43 34 2 2 3 1 68 55 
Rektorát  
CTVŠ - - - - 1 1 14 8 1 - - - 16 9 

Spolu        
za  EU  75 36 113 72 223 136 176 11 20 12 3 1 610 368

Poznámka: Stav vo fyzických osobách k 31. 12. 2008 
 
 Opatrenia komplexnej sociálnej politiky sa neuplatňovali iba vo vzťahu ku všetkým 
zamestnancom, ale osobitne vo vzťahu k mladým perspektívnym zamestnancom. EU 
v Bratislave zaviedla a dohodla v kolektívnej zmluve príspevok pri narodení dieťaťa 
zamestnancovi EU v Bratislave. V prípade, že obaja rodičia dieťaťa boli zamestnancami EU 
v Bratislave, príspevok sa vyplatil iba jednému z nich. Tento príspevok sa za uvedených 
podmienok vyplatil aj na právoplatne osvojené dieťa vo veku do troch rokov dieťaťa.  

Vedenie EU v Bratislave venovalo osobitnú starostlivosť zamestnancom so 
zdravotným postihnutím. Jednou z foriem starostlivosti bola okrem iného aj rekonštrukcia 
stravovacieho zariadenia v Petržalke a rozšírenie stravovacích služieb podávaním jedál na 
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báze bezlepkovej diéty. Takisto v závere roka 2008 bola zahájená rekonštrukcia sociálnych 
zariadení s vybudovaním bezbariérového prístupu v budove rektorátu EU v Bratislave. 
V rámci sociálneho programu bol všetkým zamestnancom EU v Bratislave vyplatený 
príspevok na regeneráciu pracovnej sily. Zamestnancom, ktorým vyplýval nárok zo zákona, 
bol vyplácaný príspevok na dopravu do zamestnania a späť. Jubilujúcim zamestnancom boli 
vyplatené príspevky pri životných alebo pracovných jubileách. Využívaná bola aj forma 
internátneho ubytovania pre mladých perspektívnych zamestnancov a doktorandov. Taktiež 
boli vyplatené príspevky pri úmrtí zamestnanca EU v Bratislave alebo jeho životného 
partnera, príspevky pri zvlášť ťažkých ochoreniach zamestnanca a pri ťažkých úrazoch 
s následným dlhodobým liečením a v iných naliehavých sociálnych prípadoch. Využívaná 
bola sieť špecializovanej odbornej lekárskej starostlivosti pre zamestnancov EU v Bratislave 
v Študentskom domove Horský Park s ponukou internej, gynekologickej, stomatologickej a 
kožnej ambulancie a troch ambulancií všeobecného lekárstva. 
 
 
2.7 ŠTUDENTSKÝ  PARLAMENT  EU V  BRATISLAVE 
 

Študentský parlament EU v Bratislave (ďalej ŠP EU) sa skladá z 12 zástupcov 
študentskej časti Akademického senátu EU v Bratislave a z poradných členov. 

Úlohou ŠP EU je reprezentovať a obhajovať záujmy všetkých študentov v orgánoch 
univerzity. Má zastúpenie v Kolégiu rektora, Správnej rade univerzity, Ubytovacej komisii, 
Stravovacej komisii a Rade pre informatizáciu. 

Funkciu prezidenta ŠP EU počas roku 2008 zastával aj naďalej Michal Brčák, študent 
Národohospodárskej fakulty. Viceprezidentom bol do 4. novembra 2008 Ing. Pavel Gežík. 
Následne bola zvolená nová viceprezidentka - Lucia Litvová, študentka Fakulty podnikového 
manažmentu. 

 
Hlavné ciele na rok 2008 boli: 

• obhajovanie záujmov všetkých študentov univerzity,  
• užší kontakt ŠP EU so študentmi, 
• rozvíjanie prínosnej komunikácie s Vedením EU v Bratislave, 
• kvalitatívny posun v procese prideľovania ubytovania pre študentov univerzity, 
• nadviazanie spolupráce s inými študentskými organizáciami. 

 
Tieto ciele sa postupne napĺňali. Počas roka sa uskutočnilo niekoľko stretnutí ŠP EU so 

študentmi a dvakrát mali študenti možnosť zúčastniť sa na otvorenej diskusii s rektorom. Na 
internetovej stránke ŠP EU bol taktiež zriadený kontaktný formulár pre študentov a ich 
sťažnosti alebo rôzne námety.  

Každý prvý pondelok v mesiaci sa uskutočňovalo stretnutie rektora EU v Bratislave s 
prezidentom ŠP EU a predsedami fakultných študentských parlamentov, na ktorých boli 
pravidelne prediskutované operatívne i dlhodobé záležitosti týkajúce sa študentov. 

Prioritným cieľom Ubytovacej komisie bola harmonizácia kritérií na prideľovanie 
ubytovania medzi jednotlivými fakultami. Prideľovanie ubytovania na akademický rok 
2008/2009 už prebehlo podľa nových harmonizovaných a transparentnejších pravidiel. 

Počas tohto roku nadviazali predstavitelia ŠP EU spoluprácu s viacerými študentskými 
organizáciami na Slovensku (AIESEC, Erasmus Student Network, JEF - Mladí priatelia 
Európy) a prehĺbili vertikálnu spoluprácu so Študentskou radou vysokých škôl SR.  

V októbri 2008 sa prezident ŠP EU zúčastnil konferencie o Bolonskom procese 
organizovanej Európskou študentskou úniou (ESU), kde nadviazal kontakty so zástupcami 
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študentov z 29 krajín Európy. Traja zástupcovia ŠP EU sa 12. novembra 2008 zúčastnili 
neformálnej diskusie s prezidentom SR pri príležitosti Dňa študentstva. 

V roku 2009 plánuje ŠP EU naďalej pokračovať v stanovených cieľoch. Dôležitou 
úlohou bude úspešné zvládnutie transformácie všetkých procesov do nového Akademického 
informačného systému. Okrem toho bude ŠP EU aj naďalej podporovať a organizovať mnohé 
odborné, športové a spoločenské aktivity pre študentov. 

 
1. ŠTUDENTSKÝ  PARLAMENT  NÁRODOHOSPODÁRSKEJ  FAKULTY 
 

Študentský parlament Národohospodárskej fakulty (ďalej ŠP NHF) v roku 2008 
preukázal nasledujúcu činnosť a zmeny v organizácií: Martin Varga nahradil v septembri na 
poste predsedu Štefana Tašku. Následne boli v októbri prijatí za poradných členov študenti 
prevažne prvého stupňa bakalárskeho štúdia. 

ŠP NHF zorganizoval v októbri 2008 spolu s Fakultou podnikového manažmentu 
beániu, kde boli noví študenti fakulty imatrikulovaní do študentského života. Výraznou 
zmenou prešla webová stránka ŠP NHF, aby mali študenti lepšie možnosti získavať 
informácie nielen študijného charakteru. 

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

• F. Palko (štátny tajomník MF SR):  Rozpočet verejnej správy pre roky 2009 – 2011, 
• E. Pastoráková (prodekanka NHF): Hodina otázok, 
• V. Gonda (prodekan NHF): Ako písať diplomovú prácu, 
• I. Mikloš (poslanec NR SR): Pohľad na finančnú krízu a schvaľovanie rozpočtu 2009, 
• B. de Borger (vedúci katedry ekonómie, Univerzita Antverpy): Meranie efektívnosti 

vo verejnom a súkromnom sektore – teória a aplikácie, 
• G. Groshek (University of Redlands, USA): Building a more affective University. 

ŠP NHF umožnil študentom zapojenie sa do rôznych aktivít, pričom jedna z najúspešnejších 
aktivít bolo fakultné kolo ŠVOČ. 
  

2.  ŠTUDENTSKÝ  PARLAMENT  OBCHODNEJ  FAKULTY 
 

Študentský parlament Obchodnej fakulty EU v Bratislave (ďalej ŠP OF) má v súčasnosti 
15 riadnych členov. Súčasným predsedom je Andrea Tichá (v novembri 2008 nahradila Alenu 
Dudekovú), podpredsedom Renáta Ščureková a funkciu tajomníka zastáva Pavlína 
Majeríková.  

V marci Študentský parlament OF v spolupráci so Študentským parlamentom FHI 
zorganizoval Lámavicu študentov OF a FHI v PKO. V apríli zorganizoval ŠP OF aj tradičný 
Športový deň. ŠP OF sa spolupodieľal aj na prípravách Ročenky pre absolventov OF. Novým 
zástupcom študentov OF v ŠRVŠ sa v máji stal Róbert Michalica. V júni členovia ŠP OF 
pomáhali s organizáciou a hladkým priebehom prijímacích skúšok na OF, zorganizovali tiež 
stretnutie študentov s vedením ŠP OF. V novembri ŠP OF usporiadal spolu s ŠP FHI 
v priestoroch PKO slávnostnú imatrikuláciu študentov prvého ročníka. Uskutočnili sa aj 
doplnkové voľby do ŠP OF, v ktorých boli prijatí traja noví členovia a zároveň bola zvolená 
nová predsedníčka. ŠP OF celoročne spolupracoval s neziskovými organizáciami Sloboda 
zvierat a Liga za duševné zdravie. Do ďalšieho roka si parlament kladie za prvoradý cieľ 
vytvoriť efektívnejší komunikačný a informačný kanál medzi dekanom OF, dekanátom OF, 
jednotlivými katedrami a študentskou obcou Obchodnej fakulty. Na podporu tohto cieľa sa 



 60

plánujú zorganizovať častejšie stretnutia študentov ako s vedením fakulty, tak i s vedením 
parlamentu. 

  
3.  ŠTUDENTSKÝ  PARLAMENT  FAKULTY  HOSPODÁRSKEJ  INFORMATIKY  
 

Študentský parlament FHI v kalendárnom roku 2008 presadzoval a chránil študijné 
a sociálne záujmy študentov a zastupoval ich pri rokovaniach s vedením fakulty. Funkciu 
predsedu vykonávala Anna Hollá a podpredsedom bol Andrej Babej. 

V rámci personálnej oblasti nastali vnútorné zmeny v oboch komorách ŠP FHI. 
Následne po voľbách v letnom semestri pribudli noví členovia. Uskutočnila sa tak 
reorganizácia a zefektívnenie činnosti, rozdelenie úloh medzi všetkých členov ŠP FHI a to 
v každej oblasti študentského života. Členovia počas celého roka vzorne a svedomito plnili 
úlohy vyplývajúce z členstva v ŠP FHI. 

Študentský parlament FHI svoju činnosť smeroval k vytvoreniu priaznivých podmienok 
pre štúdium študentov. Dôležitým faktorom bola aktivita v snahe napomáhať partnerským 
vzťahom, či už so študentmi alebo s vedením fakulty. ŠP FHI uskutočňoval svoju činnosť 
počas pravidelných Zasadnutí ŠP FHI a počas úradných hodín. Hlavnými činnosťami ŠP FHI 
v kalendárnom roku 2008 bolo informovanie akademickej obce fakulty o svojej činnosti, 
organizácia kultúrno–spoločenských akcií pre študentov, pomoc sociálnemu oddeleniu fakulty 
pri rozdelení ubytovacích kapacít, projekt „Kvapka krvi“ – v spolupráci so Slovenským 
červeným krížom (v zimnom aj v letnom semestri), zapojenie sa do príprav výročia fakulty, 
zapojenie sa do života fakulty a univerzity, spolupráca s externým prostredím.  

 
4.  ŠTUDENTSKÝ  PARLAMENT  FAKULTY  PODNIKOVÉHO  MANAŽMENTU 
 

Rok 2008 bol pre Študentský parlament Fakulty podnikového manažmentu (ďalej ŠP 
FPM) rokom viacerých zmien. Maroš Šinský vystriedal na poste predsedu Agnešu Belkovú. 
Počas roka boli realizované voľby nových členov z radov študentov FPM. 

ŠP FPM uskutočnil úspešnú premiéru sľubného podujatia „Goodbye party“ určenú pre 
študentov piateho ročníka Fakulty podnikového manažmentu. Akcia mala za cieľ vytvoriť 
rozlúčkovú slávnosť pre našich študentov v poslednom roku štúdia spolu s vyhlásením cien 
TOPO FPM. Projekt „Goodbye party“ bol prvým projektom svojho druhu a stretol sa 
s pozitívnym ohlasom aj vo viacerých médiách. Prostredníctvom projektu bola nadviazaná  
spolupráca s významnými osobnosťami kultúrneho i spoločenského života. 

ŠP FPM ďalej realizoval sériu prednášok, workshopov a diskusií s významnými  
spoločnosťami pôsobiacimi na Slovensku:  

• Allianz University Day – prednáška a workshop na tému „Finančná kríza“, 
• Ernst & Young – Career Pizza, 
• Ernst & Young – Tax Challenge, 
• Ernst & Young – Student Academy. 

        Zapojili sme sa do premiéry pilotného projektu „Mentoring Program“ pod záštitou 
Americkej ambasády, ktorého sa zúčastnili vybraní študenti po splnení náročných kritérií.  
Organizovali sme viaceré stretnutia a diskusie medzi vedením univerzity a študentmi. ŠP 
FPM pomáhal pri koordinácii stretnutia rektora so študentmi univerzity a pri stretnutí členov 
ŠP FPM so študentmi FPM. 
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5.  ŠTUDENTSKÝ  PARLAMENT  FAKULTY  MEDZINÁRODNÝCH  VZŤAHOV 
 

Študentský parlament Fakulty medzinárodných vzťahov (ďalej ŠP FMV) v roku 
2008 naďalej hájil a reprezentoval záujmy študentov. V októbri 2008 prebehli nové voľby 
predsedníctva, na základe ktorých sa novou predsedníčkou stala Bc. Monika Satková, ktorá na 
tomto poste vystriedala dovtedajšieho predsedu Miroslava Taliana. 

ŠP FMV v súčinnosti s Centrom univerzitných služieb, ubytovacou komisiou 
a prodekanom pre rozvoj administratívne zabezpečoval priebeh ubytovania študentov 
v ubytovacích zariadeniach EU v Bratislave. Za jednotlivé semestre ŠP FMV prostredníctvom 
anonymných dotazníkov vyhodnocoval kvalitu štúdia na fakulte, ktoré slúžia na zlepšenie 
kvality štúdia. 

Na obohatenie študentského kultúrneho a spoločenského života a utuženie 
kolegiálnych vzťahov ŠP FMV organizoval v roku 2008 už tradičné a študentmi očakávané 
akcie, Beániu FMV a Lámavicu FMV. Novinkou bola „Goodbye party“ pre absolventov 
bakalárskeho štúdia. 

ŠP FMV  nadviazal spoluprácu s Euroatlantickým centrom a Nadáciou Tatra banky. 
Okrem toho ŠP FMV spolupracoval so študentským domovom Dowina a s kultúrnym a 
vzdelávacím centrom ISTER, ktoré ponúkali náhradné ubytovanie pre študentov Fakulty  
medzinárodných vzťahov. Zároveň ŠP FMV v spolupráci s Slovak-Australian Chamber of 
Commerce vydal ročenky pre absolventov inžinierskeho a bakalárskeho štúdia na FMV EU v 
Bratislave.  

ŠP FMV sa spolupodieľal aj na vydávaní študentského časopisu Fakulty 
medzinárodných vzťahov s názvom Diplomag. V priebehu roku 2008 vyšli tri čísla tohto 
časopisu. Prispievateľom sa môže stať ktorýkoľvek študent, ktorý o takúto činnosť prejaví 
záujem. Týmto spôsobom študenti majú možnosť precvičiť si svoje vedomosti, preukázať 
svoje kvality, prezentovať svoje názory, postrehy a informácie pre svojich kolegov o dianí na 
fakulte, doma i v zahraničí.  

 
6.  ŠTUDENTSKÝ  PARLAMENT  EKONÓMOV  PODNIKOVOHOSPODÁRSKEJ  
      FAKULTY  V KOŠICIACH 
 

Študentský parlament ekonómov PHF v Košiciach (ďalej ŠPE) pracoval na 
pozdvihnutí študentského života študentov PHF v Košiciach. Funkciu predsedu ŠPE v roku 
2008 zastával Rastislav Trnka. V letnom semestri akademického roka 2007/2008 sa 
zorganizovalo posedenie študentov s viacerými prodekanmi PHF. Bolo zorganizované 
celodenné športové podujatie v Michalovciach pri príležitosti 15. výročia vzniku fakulty, na 
ktorom proti sebe súťažili košická časť fakulty proti michalovskej časti fakulty. V letnom 
semestri bol spustený skúšobný projekt „Filmový klub“, ktorý sa tešil veľkej popularite. 
Počas prázdnin sa po dlhej dobe podarilo dokončiť BellGym - fakultné fitnes centrum v ŠD 
Bellova. 

ŠPE založil pre zvýšenie kvality fakulty združenie najnadanejších študentov fakulty - 
Radu pre vzdelávanie, ktorej členovia dávajú podnety a spolupracujú s profesormi na zlepšení 
celého vzdelávacieho procesu. 

ŠPE zorganizoval v zimnom semestri 2008/2009 výjazd autobusom do Bratislavy za 
účelom účasti na prednáške britského ministra zahraničných vecí Davida Milibanda, ktorého 
sa zúčastnilo 46 študentov. Aj tohto roku sa uskutočnil Benefičný koncert, ktorého výťažok 
išiel Organizácii LUX spravujúcej detský domov v Košiciach. 
Medzi úspešne zrealizované akcie ŠPE sa zaraďujú aj Beánie, športový Deň ekonómov pri 
príležitosti dňa študentstva, Korčuľovanie ekonómov, Lyžovačka ekonómov, Vianoce vo 
Viedni a mnohé ďalšie. 
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2.8 ĎALŠIE  VÝZNAMNÉ  AKTIVITY  NA   
      EU  V  BRATISLAVE 
 
     Medzi významné aktivity na EU v Bratislave  v roku 2008 patria najmä tieto: 

 
• 25. januára 2008 zorganizovala EU v Bratislave a Slovenská asociácia podnikových 

finančníkov seminár Praktické skúsenosti zo zavedenia eura, 
• 30. januára 2008 pripravila EU v Bratislave po prvý krát Informačný deň na EU 

v Bratislave, určený uchádzačom o štúdium na EU V Bratislave,  
• v dňoch 7. – 8. februára 2008 zorganizovala Katedra nemeckého jazyka Ústavu 

jazykov EU v Bratislave medzinárodnú konferenciu Deutsch als fachbezogene 
Fremdsprache in Grenzeregionen – Nemecký odborný jazyk v hraničných regiónoch, 
pod záštitou Silvie Gašparovičovej, 

• 5. marca 2008 pripravil Ústav výpočtovej techniky v spolupráci s Katedrou 
aplikovanej informatiky Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave 
medzinárodnú konferenciu Inovačný proces v e-learningu, 

• 2. apríla 2008 zorganizoval Ústav jazykov EU v Bratislave stretnutie študentov FMV 
EU v Bratislave s veľvyslancom Rakúskej republiky v SR Dr. Helmutom Wesselym 
na tému Európska únia – na čom záleží, 

• 7. apríla 2008 pripravili EU v Bratislave, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku 
a Informačná kancelária Európskeho parlamentu v Bratislave diskusné fórum 
Lisabonská zmluva – Zmluva pre Európu 21. storočie, 

• 9. apríla 2008 sa uskutočnila konferencia a diskusné fórum Aktuálne otázky 
ekonomického vzdelávania a výskumu v ekonomických a vedných disciplínach, 

• v letnom semestri akademického roka 2007/2008 bol na EU v Bratislave 
zorganizovaný piaty ročník celouniverzitného cyklu prednášok a diskusií Diplomacia 
v praxi. Úlohou projektu je oboznámiť študentov univerzity s vonkajšou ekonomickou 
politikou vybraných krajín, ako aj s diplomatickou praxou, 

• v máji 2008 univerzita slávnostne otvorila centrá EU v Bratislave zamerané na 
rozvíjanie vzťahov so zahraničím – Centrum severoamerických štúdií, Centrum 
východoeurópskych a juhoeurópskych štúdií, 

• 12. mája 2008 prednášal na EU v Bratislave laureát Nobelovej ceny za ekonómiu 
v roku 2005 profesor Robert J. Aumann, 

• pri príležitosti 10. výročia vzniku Európskej hospodárskej a menovej únie pripravila 
EU v Bratislave v spolupráci s Národnou bankou Slovenska a Zastúpením Európskej 
komisie na Slovensku 3. júna diskusné fórum, 

• 5. a 6. júna 2008 pripravil Ústav jazykov EU v Bratislave, Česko-Slovenská asociácia 
učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách, pod záštitou Európskej konfederácie 
jazykových centier na vysokých školách medzinárodné sympózium Kvalita 
jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe II, 

• 12. júna 2008 sa na EU v Bratislave uskutočnil 1st Bratislava Economic Meeting – 
stretnutie slovenských vedcov-ekonómov pôsobiacich na zahraničných univerzitách 
a inštitútoch s vedcami zo Slovenska. Súčasťou meetingu bola prednáška profesora 
Ľuboša Pástora. 

• 10. septembra 2008 pripravil Inštitút ekonomického znalectva a expertíz Centra 
ďalšieho vzdelávania EU v Bratislave v spolupráci so Žilinskou univerzitou 2. 
medzinárodnú vedeckú konferenciu Stanovenie všeobecnej hodnoty akcií 
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v podmienkach nových legislatívnych úprav s dôrazom na právny úkon squeeze-out 
a fúzie. 

• za účasti ministra školstva SR bola 29. septembra 2008 slávnostne otvorená 
novovybudovaná aula EU v Bratislave, 

• 23. októbra 2008 diskutoval so študentmi EU v Bratislave minister zahraničných vecí 
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska David Miliband. 

• 19. novembra 2008 udelila EU v Bratislave čestný titul Doctor honoris causa EU 
v Bratislave prof. Ing. Richardovi Hindlsovi, CSc., rektorovi Vysokej školy 
ekonomickej v Prahe a medzinárodnej uznávanej osobnosti v ekonomických vedách 
a v oblasti hospodárskej a sociálnej štatistiky, 

• 24. – 28. 11. 2008 pripravili fakulty EU v Bratislave a pracoviská EU v Bratislave 
aktivity v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2008, 

• V roku 2008 oslávila 40. výročie založenia Fakulta hospodárskej informatiky EU v 
Bratislave, 60. výročie Slovenská ekonomická knižnica a 15. výročie Archív EU v 
Bratislave. 
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ČASŤ  III. 
Fakulty  EU  v  Bratislave 
 
3.1  NÁRODOHOSPODÁRSKA  FAKULTA 
 
 
 
 
 
 
1. ZLOŽENIE  RIADIACICH  ORGÁNOV  A  ORGANIZAČNÁ  
    ŠTRUKTÚRA  FAKULTY 

 
Aktivity Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave (ďalej len NHF EU v 

Bratislave) boli v roku 2008 zamerané predovšetkým na skvalitňovanie obsahu a metodiky 
vzdelávania, na rozvoj vedy a výskumu, na prehlbovanie medzinárodných vzťahov so 
zahraničnými univerzitami a na prípravu materiálov za NHF EU v Bratislave súvisiacich 
s realizovanou akreditáciou  EU v Bratislave. Odborné smerovanie a rozvoj fakulty v roku 
2008 vychádzalo zo snahy EU v Bratislave zabezpečiť vo všetkých oblastiach porovnateľnosť 
EU v Bratislave s obdobnými univerzitami v zahraničí.  
 
VEDENIE  FAKULTY 
  
Dekan   prof. Ing. Ján Lisý, PhD. 
Prodekani  prof. Ing. Anna Schultzová, PhD.  
 štatutárny zástupca dekana a prodekanka pre rozvoj fakulty a sociálnu 

starostlivosť o študentov                                                             
 doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD.  
 prodekanka pre vzdelávaciu činnosť 
 prof. Ing. Vladimír Gonda, PhD.  
 prodekan pre vedu a doktorandské štúdium 
 Ing. Jana Péliová, PhD.   
 prodekanka pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou, 
Tajomníčka fakulty  Ing. Zdenka Kristófová 
 
KOLÉGIUM  DEKANA 
  
Lisý Ján, prof. Ing. PhD.    dekan 
Buček Milan, prof. Ing. DrSc.   vedúci Katedry verejnej správy a regionálneho       

rozvoja 
Gonda Vladimír, prof. Ing. PhD.   prodekan pre vedu a doktorandské štúdium, 
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 
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Pastoráková Erika, doc. Ing. PhD.   prodekanka pre vzdelávaciu činnosť 
Péliová Jana, Ing., PhD.    prodekanka pre zahraničné vzťahy a styk 

s verejnosťou 
Piovarčiová Veronika, doc. Ing. PhD. vedúca Katedry ekonomickej teórie 
Rievajová Eva, prof. Ing. PhD.   vedúca Katedry sociálneho rozvoja a práce 

predsedníčka Akademického senátu NHF EU 
Schultzová Anna, prof. Ing. PhD.   prodekanka pre rozvoj a sociálnu starostlivosť 

o študentov 
Šlosár Rudolf, prof. Ing. PhD.  vedúci Katedry pedagogiky 
Šóš Ivan, Ing.  vedúci Katedry aplikovanej informatiky 

a výpočtovej techniky 
Vincúr Pavol, prof. Ing. PhD.   vedúci Katedry hospodárskej politiky 
Martin Varga  predseda študentského parlamentu NHF EU 
 
AKADEMICKÝ  SENÁT  
 
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, Jakubíková Veronika,  Remiš 
Peter, Seidlová Petra, Skalák Pavol, Šimko Martin 
Študentská časť – poradní členovia: Václavíková Jana, Varga Martin, Machová Martina, 
Kaščák Lukáš, Dubovská Lívia, Vojtková Mária, Matta Matúš, Mišík Róbert, Pecúchová 
Ivana, Struhárová Jana. 
 
VEDECKÁ RADA   
 
Predseda: Lisý Ján, prof. Ing. PhD. 
 
Interní členovia: Sivák Rudolf, Dr.h.c. prof. Ing. PhD.,  Gonda Vladimír, prof. Ing. PhD., 
Pastoráková Erika, doc., Ing., PhD., Péliová Jana, Ing., PhD., Schultzová Anna, prof. Ing. 
PhD., Alexy Július, Dr.h.c. prof. Ing. CSc., 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., Morvay Karol, Ing., PhD.,  Tvrdoň 
Jozef, doc. Ing. PhD., Jankovská Anežka, prof. Ing. PhD., Chovancová Božena, prof. Ing. 
PhD., Stanek Vojtech, prof. Ing. PhD., Romančíková Eva, doc. Ing. PhD.,. 
 
Externí členovia: Iša Ján, doc. Ing. DrSc., Kohútiková Elena,Ing. CSc.,  Makúch Jozef, doc. 
Ing. PhD., Staněk Peter, doc. Ing. PhD., Šaulič Ján, Ing. PhD., Fuchs Kamil, prof. PhDr. CSc., 
Šimek Milan, doc. RNDr. PhD., Háčik Vladimír, prof. Ing. DrSc., Schwarz Jiří, doc. Ing. 
CSc., Štefan Zajac, Ing. CSc., Žáková Jozefína, JUDr., Uramová Mária, prof. Ing. PhD. 
 
KATEDRY  
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. 
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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 
 
2. PEDAGOGICKÁ  ČINNOSŤ 

 
NHF EU v Bratislave bolo v roku 2004 priznané právo (na udeľovanie titulu bakalár 

a inžinier) uskutočňovať výučbu v šiestich študijných programoch v rámci piatich študijných 
odborov na 1. stupni štúdia (bakalárske štúdium), v deviatich študijných programoch v rámci 
piatich študijných odborov na 2. stupni štúdia (inžinierske štúdium) a v ôsmych študijných 
programoch 3. stupňa štúdia (doktorandské štúdium).  
 

Akreditované študijné odbory a programy na 1. a 2. stupni štúdia platné v roku 2008 
 
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 

 

V jednotlivých študijných programoch v rámci študijných odborov študujú 
v akademickom roku 2008/2009  študenti 1., 2. a 3. ročníka 1. stupňa štúdia (bakalárske 
štúdium) v dennej aj externej forme;  študenti 1. ročníka 2. stupňa štúdia v dennej forme; 
študenti 1. a 2. ročníka 2. stupňa štúdia v externej forme (v študijných programoch 
Bankovníctvo a Verejná správa a regionálny rozvoj); študenti doktorandského štúdia v 1. a 2. 
ročníku v dennej a externej forme. V akademickom roku 2008/2009 študujú v 
„dobiehajúcich“ študijných odboroch a študijných špecializáciách študenti 5. ročníka v dennej 
a externej forme. Sú to nasledovné študijné odbory a špecializácie : 
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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, 

• Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov 
• Verejná správa a regionálny rozvoj 

 
Bakalárske štúdium  

• Národné hospodárstvo 

Na NHF EU v Bratislave sa aj v roku 2008 kládol veľký dôraz na kvalitnú prípravu 
študentov v 4. a 5. ročníku inžinierskeho štúdia v dennej forme, ako základ pre výber 
najtalentovanejších študentov pre štúdium na 3. stupni. 

  
Stav študentov k 31.10.2008, vývoj počtu študentov a absolventov za roky 
2004-2008 na 1. a 2. stupni štúdia (stav študentov k 31.10.2008) Tab. 3.1.1 

Ročník štúdia Stupeň štúdia Forma štúdia 
1. 2. 3. 4. 5. 

Spolu 

denná (SR) 404 430 456 0 0 1290 
denná (zahr.) 6 4 2 0 0 12 
externá (SR) 125 96 108 0 0 329 

1. stupeň 

externá (zahr.) 0 0 1 0 0 1 
denná (SR) 357 0 0 0 0 357 

denná (zahr.) 1 0 0 0 0 1 
externá (SR) 115 62 0 0 0 177 

2. stupeň 

externá (zahr.) 0 0 0 0 0 0 
denná (SR) 0 0 0 0 487 487 

denná (zahr.) 0 0 0 0 1 1 
externá (SR) 0 0 0 1 121 122 

spojený 1. a 2. 
stupeň 

externá (zahr.) 0 0 0 0 1 1 
denná (SR) 761 430 456 0 187 2134 

denná (zahr.) 7 4 2 0 1 14 
externá (SR) 240 158 108 1 121 628 

Spolu  

externá (zahr.) 0 0 1 0 1 2 
denná (SR + zahr.) 768 434 458 0 188 2148 Spolu 

externá (SR + zahr.) 240 158 109 1 122 630 
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Vývoj počtu študentov na 1. a 2. stupni štúdia za roky 2004-2008  Tab.3.1.2 
 

Rok Stupeň 
štúdia Forma štúdia 

2004 2005 2006 2007 2008 
denná 1249 1270 1427 1322 1302 

externá 640 533 497 386 330 
spolu 1889 1803 1924 1708 1632 1. stupeň 

% externých na 
celkovom počte 33.9 29.6 25.8 22.6 20.2 

denná  758 720 650 778 846 
externá 437 355 330 354 300 
spolu 1195 1075 980 1132 1146 2. stupeň  

% externých na 
celkovom počte 36.6 33.0 33.7 31.3 26.2 

denná 2007 1990 2077 2100 2148 
externá 1077 888 827 740 630 
spolu 3084 2878 2904 2840 2778 Spolu  

% externých na 
celkovom počte 34,9 30,9 28,5 26,1 22,7 

 
 
Vývoj počtu absolventov za roky 2004-2008    Tab. 3.1.3 
 

Rok Druh štúdia Forma 
štúdia 2004 2005 2006 2007 2008 

Spolu 
 

bakalárske denná 0 0 0 0 360 360 
bakalárske  externá 55 50 37 51 83 276 
bakalárske  spolu 55 50 37 51 443 636 
inžinierske denná 371 362 375 335 289 1732 
inžinierske externá 302 235 177 157 162 1033 
inžinierske spolu 673 597 552 492 451 2765 
bakalárske 

a inžinierske spolu 728 647 589 543 894 3401 
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Vývoj počtu študentov prihlásených, prijatých a zapísaných do 1. ročníka 
za roky 2004-2008         Tab. 3.1.4 

Rok  Stav 
2004 2005 2006 2007 2008 

Prihlásení 2755 2247 2560 2031 1819 
Prijatí 1223 993 1288 1142 1061 

Zapísaní do 1. ročníka 
z novoprijatých 785 581 703 617 524 

1. 
stupeň 

Zapísaní do 1. ročníka 
celkom 802 616 734 673 535 

Prihlásení - - - 113 616 
Prijatí - - - 72 490 

Zapísaní do 1. ročníka 
z novoprijatých - - - 72 473 

2. 
stupeň 

Zapísaní do 1. ročníka 
celkom - - - 72 482 

Prihlásení 2755 2247 2560 2144 2435 
Prijatí 1223 993 1288 1214 1551 

Zapísaní do 1. ročníka 
z novoprijatých 785 581 703 689 997 Spolu 

Zapísaní do 1. ročníka  
celkom 802 616 734 745 1017 

 
 
3. VEDECKOVÝSKUMNÁ   ČINNOSŤ  A  DOKTORANDSKÉ   
    ŠTÚDIUM 
 
         Vedecký a výskumný potenciál NHF EU v Bratislave bol v roku 2008 prioritne 
orientovaný na rozvíjanie základného výskumu 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 v Bratislave 
pritom vyplynulo z profilácie týchto pracovísk. 

Zámery výskumu na fakulte boli v roku 2008 splnené. Dokumentujú to závery z 3 
záverečných správ z riešenia projektov VEGA, 5 hodnotiacich  správ grantových výskumných 
projektov KEGA, ako aj z 1 záverečnej oponentúry IGP, 3 priebežných a 3 záverečných 
oponentúr projektov mladých vedeckých pracovníkov. 
 Výsledky výskumu riešitelia prezentovali na zahraničných a domácich konferenciách 
a seminároch. Boli z nich  vydané zborníky a učitelia fakulty publikovali výsledky výskumu 
aj vo vedeckých a odborných časopisoch, ako aj vo forme spracovania monografií, 
vysokoškolských učebníc a skrípt.  Výsledky sa tiež využili v pedagogickom procese. 
 V roku 2008 sa na NHF EU v Bratislave riešilo 58 vedeckovýskumných projektov 
(štruktúra projektov a získané finančné prostriedky sú uvedené v tab. č. 3.1.5 a 3.1.6). 
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Štruktúra výskumných projektov riešených za roky 2004-2008 Tab. 3.1.5 
 
Typ projektov 2004 2005 2006 2007 2008 
Projekty EÚ (6. a 7. RP) - 1 1 2 2 
Projekty ŠPVaV 1 1 - - - 
Projekty APVV + AV - - - - 3 
Projekty VEGA 11 15 16 16 23 
Projekty KEGA 2 3 3 4 5 
Projekty hosp. praxe (spol. obj.) - - - - - 
Projekty MVTS 1 1 - - 1 
Inštitucionálne projekty 13 4 2 1 1 
Projekty mladých prac. do 35 r. 1 3 5 4 6 
Iné projekty 6 13 17 19  17* 
Spolu 35 41 44 46 58 
 
* Iné projekty v roku 2008: 
Nadácia Tatra banky 3 

Iné zahraničné výskumné projekty 4 

Iné domáce výskumné  (partic.) 2 

ESF 3 

Rozvojové 5 

Spolu 17 
  
Získané finančné prostriedky z riešenia výskumných projektov za roky  
2004-2008 (v tis. Sk) Tab.               3.1.6 
Typ projektov 2004 2005 2006 2007 2008 

Projekty EÚ (6. a 7. RP)  29 130 1 029 249 
Projekty ŠPVaV 575 3 085  
Projekty APVV + AV     781 
Projekty VEGA 1 278 1 915 2 113 2 799 2739 
Projekty KEGA 155 405 699 850 1305 
Projekty hosp. praxe (spol.obj.)      
Projekty MVTS 29 29   300 
Inštitucionálne projekty 163 161 398 296 100 
Projekty mladých prac. do 35 r. 29 91 213 284 160 
Iné projekty* 1 366 6 194 5 263 6 339 2 249 
CELKOM 3 595 11 909 8 816 11 597 7 883 
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* Iné projekty v roku 2008 
Nadácia Tatra banky 460 
ESF 1 262 
Rozvojové 527 
 Celkom 2 249 
 
Štruktúra publikovaných prác a výstupov za rok 2008                    Tab.3.1.7 
 Kategória publikačnej činnosti Počet 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 17 
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 2 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 10 
ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 1 

BCB Učebnice pre základné a stredné školy 8 
BCI Skriptá a učebné texty 13 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, časopisy, 

encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 14 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 4 
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 7 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 8 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 49 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných ved. zborníkoch, monografiách 29 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 32 
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách 1 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 17 
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 32 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 100 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 308 
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií 2 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 4 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 1 
AFL Postery z domácich konferencií 1 
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách 3 
BBA Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 75 
BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) 5 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných) 4 

BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných) 2 

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných) 2 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 13 
GHG Práce zverejnené na internete 2 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 

predchádzajúcich kategórií 24 

DAI Dizertačné práce 9 
SÚČET  801 
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 V roku 2008 rozvíjala fakulta vo výskume aj spoluprácu s inštitúciami v SR 
a v zahraničí. Aj keď táto spolupráca nemala často priamy finančný efekt, resp. tento efekt bol 
ťažko vyčísliteľný, jej nesporný význam bol v tom, že pomáhala zabezpečiť kompatibilitu 
obsahu výučby s poprednými ekonomickými školami a fakultami v zahraničí a rozvíjať 
medzinárodnú kooperáciu vo vede a výskume. Spolupráca sa orientovala na vypracovávanie 
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 informačnej základne pre riešenie výskumných úloh a na rozvoj vedeckých 
a pedagogických kontaktov učiteľov fakulty. 
 Viaceré výstupy z riešenia vedeckovýskumných projektov na NHF EU v Bratislave sa 
využili pri vypracovaní Vízie a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti do roku 2030, pri 
tvorbe koncepčných vládnych dokumentov, legislatívy, pri formulovaní niektorých záverov 
v rámci reformy verejnej správy, inštitucionalizácie regionálneho rozvoja, reformy 
ekonomického vzdelávania a pod. 
 Z hľadiska štruktúry výskumných projektov bol v roku 2008 trend znižovať počet 
riešených interných inštitucionálnych grantov EU v Bratislave a orientovať sa na externé 
granty, a to VEGA, KEGA a medzinárodné granty, vrátane zapojenia sa do 6. a 7. RP. 
 Celkovo možno konštatovať, že vedeckovýskumná činnosť NHF EU v Bratislave aj 
v roku 2008 vychádzala z potrieb pedagogického 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  PROGRAMY  A  VÝVOJ  POČTU 
DOKTORANDOV  ZA  ROKY  2004-2008 
 
Doktorandské štúdium 

• Ekonomická teória: Dejiny ekonomických teórií 
         Hospodárske systémy 

                                          Hospodárska politika 
• Dejiny národného hospodárstva 
• Poisťovníctvo 
• Financie 
• Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy: 

Teória vyučovania ekonomických odborných predmetov 
• Verejná správa a regionálny rozvoj 
 

Vývoj počtu doktorandov za roky 2004-2008     Tab. 3.1.8 

Doktorandi zo SR Zahraniční 
doktorandi Rok 

Interní Externí 

Spolu 
zo SR 

Interní Externí

Spolu 
zahranič. 

 

Spolu 
doktorandi 

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 
2008 52 88 140 1 2 3 143 
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4. 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 v Bratislave. 

Medzinárodné programy patria svojím významom medzi dôležité aktivity NHF EU v 
Bratislave, ktoré umožňujú realizovať mobility učiteľov fakulty, doktorandov a študentov; 
vnášajú medzinárodný aspekt do univerzitného vzdelávania a najmä výskumu, poskytujú 
možnosť komparácie študijných odborov a programov so zahraničnými vysokoškolskými 
inštitúciami. 

 
MEDZINÁRODNÉ MOBILITY ŠTUDENTOV V PROGRAMOCH ERASMUS, CEEPUS A DANUBIA 
 

Z hľadiska zvyšovania kvality pedagogického procesu a jeho internacionalizácie 
považuje NHF EU v Bratislave za významnú možnosť študentov vycestovať na semestrálne 
študijné pobyty. Najväčšia časť študentov vycestovala prostredníctvom programu Erasmus 
(31), pozitívne hodnotíme úspešnosť študentov NHF EU v Bratislave v získavaní 
prostriedkov na mobility prostredníctvom ďalších programov, najmä Národného 
štipendijného programu (NŠP).  
 
Vyslaní študenti do zahraničia za roky 2004-2008         Tab.3.1.9       
Druh projektu 2004 2005 2006 2007 2008 

SOCRATES / ERASMUS 8 28 14 32 31 

SOCRATES - IP 4 - 3 3 - 

CEEPUS 3 2 - - 5 

Iné * 2 6 3 6 7 

Celkom 17 36 20 41 43 

*Iné projekty 
bilaterálna dohoda 1 - - - - 

Nemeckofónne štúdium - - - - - 

CELE - 2 - - - 

MIBP PECO - 1 1 - - 

MINERVA - - 1 1 - 

LŠ Danubia 1 3 1 3 - 

NŠP / SAIA - - - 2 7 

Spolu Iné projekty 2 6 3 6 7 

Prijatí študenti zo zahraničia za roky 2004-2008                            Tab. 3.1.10  
Druh projektu 2004 2005 2006 2007 2008 

SOCRATES / ERASMUS - - - - - 

CEEPUS - - - - - 

Iné  11 31 1 10+21 102 

                                                 
1 Leonardo da Vinci – projekt NHF s University of Coimbra, Portugalsko 
2 Štipendiá na základe medzivládnych dohôd 
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MEDZINÁRODNÉ MOBILITY UČITEĽOV V PROGRAMOCH ERASMUS, CEEPUS A DANUBIA 
 
 Jedným z cieľov internacionalizácie pedagogického procesu je sprístupnenie možnosti 
štúdia na NHF EU v Bratislave zahraničným študentom prostredníctvom rozšírenej ponuky 
predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch. Kladne hodnotíme zvyšujúci sa počet 
zahraničných pedagógov prostredníctvom programu Erasmus, ktorí v rámci svojho pobytu 
realizujú výučbu v cudzích jazykoch, najmä v anglickom. Za úspech považujeme realizáciu 2 
úspešných grantov na stáže amerických odborníkov financované Fulbrightovou komisiou. 
 
Vyslaní učitelia do zahraničia za roky 2004-2008           Tab. 3.1.11 
Druh projektu 2004 2005 2006 2007 2008 

SOCRATES / ERASMUS 4 6 1 2 3 
CEEPUS - - - - - 
Danubia - - - - - 

Celkom 4 6 1 2 3 
 
Prijatí učitelia zo zahraničia za roky 2004-2008             Tab. 3.1.12 
Druh projektu 2004 2005 2006 2007 2008 

SOCRATES / ERASMUS 3 - 3 1 7 
CEEPUS - - - - - 
Danubia - - - - - 

Celkom 3 - 3 1 + 13 7 + 33+24 

 
  
 
5. ORGANIZAČNÝ  A  PERSONÁLNY  ROZVOJ   
 

Ku dňu 31. 12. 2008 pracovalo na fakulte 131 pedagogických zamestnancov, z toho 81 
žien. Z uvedenému počtu bolo 21 profesorov (z toho 4 mimoriadni profesori) a  36 docentov. 
Podiel profesorov na celkovom počte učiteľov predstavoval 16,03 % a podiel docentov 27,48 
%. Pedagogický proces na fakulte zabezpečovalo 71 odborných asistentov, z toho 45 s CSc., 
resp. PhD., čo predstavovalo 34,35 % a  3 asistenti, čo predstavovalo 2,29 % z celkového 
počtu učiteľov. Podiel profesorov, docentov a odborných asistentov s CSc., resp. PhD. na 
celkovom počte pedagogických zamestnancov NHF EU V Bratislave predstavoval 77,86 %. 
V roku 2008 zabezpečovalo pedagogický proces aj 48 interných doktorandov. 

 

                                                 
3 2007: NŠP – 1, 2008: NŠP – 3 
4 Štipendium  Fulbightovej komisie 
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Vývoj počtu učiteľov a ich kvalifikačná štruktúra za roky 2004-2008 
                                                                                                                             Tab. 3.1.13 

Kategória učiteľov  
Rok 

 prof. mim. 
prof. doc. OA A Lektori Spolu 

2004 15 7 32 81 6 0 141 
2005 15 5 40 71 5 0 136 
2006 15 4 39 76 3 0 137 
2007 15 2 39 71 2 0 129 
2008 17 4 36 71 3 0 131 

Poznámka: Fyzický stav 
 
Vývoj počtu učiteľov a ich kvalifikačná štruktúra za roky 2004-2008 
                       Tab. 3.1.14 

Kategória učiteľov  
Rok 

 prof. mim. 
prof. doc. OA A Lektori Spolu 

2004 10,85 6,48 29,21 76,28 6,00 0,00 128,83 
2005 12,20 4,23 36,41 68,55 5,00 0,00 126,39 
2006 12,52 3,75 35,63 72,13 3,00 0,00 127,03 
2007 12,97 2,00 35,45 66,83 2,00 0,00 119,25 
2008 14,97 4,00 32,13 65,39 3,00 0,00 119,49 

Poznámka: Prepočítaný fyzický stav 
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3.2 OBCHODNÁ FAKULTA 
 
 
 
 
 
 
1. ZLOŽENIE  RIADIACICH  ORGÁNOV  A  ORGANIZAČNÁ  
    ŠTRUKTÚRA  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 
doc. Ing. Valéria Michalová, CSc.  
prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium(do 31. 08. 2008 poverená, od 01. 
09. 2008 menovaná )  

      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 pre public relations                               
a rozvoj 

doc. Ing. Valéria Michalová, CSc.                prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium 
Ing. Denisa Báráňová-Čiderová, PhD., M.A. prodekanka pre zahraničné vzťahy 
 
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 PŠ a V pri OF 
Miroslava Králiková                                    predsedníčka Študentského parlamentu OF  

 (do 14. 04. 2008) 
Alena Dudeková                                                      predsedníčka Študentského parlamentu OF  

 (do 02. 11. 2008) 
Andrea Tichá                                    predsedníčka Študentského parlamentu OF  

 (od 03. 11. 2008) 
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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, do 13. 01. 2008) 

JUDr. Mária Veterníková  (KOP OF, od 14. 01. 2008) 
 

Ostatní členovia: Ing. Mária Hasprová, PhD.           (KMr OF) 
   doc. Ing. Igor Kosír, PhD.  (KMO OF) 
                                    Ing. Viera Kubičková, PhD.           (KSaCR OF, od 14. 01. 2008) 

doc. Ing. Miroslav Mariaš, CSc. (KMr OF, zomrel 02. 12. 2008) 
   Ing. Valéria Svobodová, PhD. (KMO OF) 
   Ing. Oľga Škvarčeková  (KIOF OF) 
   Ing. Danica Žitná   (Dekanát OF) 
   Alena Dudeková   (študentka OF, do 22. 05. 2008) 
   Róbert Michalica           (študent OF, do 22. 05. 2008) 
   Roman Kamenský              (študent OF, do 16. 01. 2008) 
   Ing. Stanislav Zábojník              (interný doktorand OF, od 11. 03. 2008) 
   Miroslava Králiková             (študentka OF) 
   Stanislav Kubík   (študent OF, do 22. 05. 2008) 
   Andrea Tichá                                   (študentka OF, od 23. 05. 2008) 
   Karolína Zboniaková                       (študentka OF, od 23. 05. 2008) 
 Ing. Michal Gangur                   (interný doktorand OF, od 23. 05. 2008) 
 
VEDECKÁ  RADA 
 
Predseda: prof. Ing. Jaroslav Kita, PhD. 

 
Interní členovia : prof. Ing. Peter Baláž, PhD., prof. Ing. Viera Čihovská, PhD., prof. Ing. 
Ferdinand Daňo, PhD., prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD., prof. Ing. Dagmar Lesáková, PhD., 
D.M.M, doc. Ing. Viera Gavaľová, PhD., doc. Ing. Eva Hanuláková, PhD., doc. Ing. Igor 
Kosír, CSc. (od 27. 10.08), doc. Ing. Alica Lacková, PhD., doc. Ing. Alica Lacková, PhD., 
doc. Ing. Júlia Lipianska, PhD. doc. Ing. Miroslav Mariaš, CSc., doc. Ing. Valéria Michalová, 
PhD., doc. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD., doc. JUDr. Mikuláš Sabo, PhD., doc. Ing. Jana 
Štofilová, CSc., doc. Ing. Otília Zorkóciová, CSc. (od 27. 10.08), Ing. Denisa Báráňová-
Čiderová, PhD., M. A., RNDr. Pavol Plesník, CSc., Mgr. Attila Pólya, PhD., Ing. Štefan Žák, 
PhD. 
                                                                          
Externí členovia:     
prof. Ing. Peter Bielik, PhD., prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD., Ing. Pavol Konštiak, PhD.,                       
Ing. Pavol Lančarič, PhD., Ing. Alexander Rozin, CSc., prof. Ing. Helena Strážovská, PhD., 
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., doc. JUDr. Zbyněk Švarc , Ing. Elena Trenčianska, PhD.                        
Ing. Pavol Weiss, PhD.         
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KATEDRY 

Katedra marketingu                                                              doc. Ing. Júlia Lipianska, PhD. 
Katedra medzinárodného obchodu                                       prof. Ing. Peter Baláž, PhD. 
Katedra služieb a cestovného ruchu                                     RNDr. Pavol Plesník, CSc. 
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru                             doc.Ing. Alica Lacková, PhD. 
Katedra obchodného práva     doc. JUDr. Mikuláš Sabo, PhD.  
Katedra informatiky obchodných firiem                               Mgr. Attila Pólya, PhD. 
 

2. PEDAGOGICKÁ  ČINNOSŤ 

 
AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY A PROGRAMY NA 1. A 2. STUPNI 
ŠTÚDIA PLATNÉ V ROKU 2008 
 

Obchodná fakulta EU v Bratislave (ďalej len OF EU v Bratislave) v roku 2008 
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 OF EU v Bratislave akreditované v roku 2001 
 

Forma štúdia Názov študijného odboru 
Bakalárske štúdium Obchodné podnikanie 
Inžinierske štúdium Obchod a marketing, Medzinárodné podnikanie, Cestovný ruch 
 
Študijné programy OF EU v Bratislave akreditované od roku 2004 
 

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 v Bratislave priestor stať sa rovnocenným partnerom v európskom 
vzdelávacom systéme a umožňuje kompatibilitu s inými vysokými školami na Slovensku aj 
v zahraničí. 
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STAV ŠTUDENTOV K  31.10.2008, VÝVOJ POČTU ŠTUDENTOV A  
ABSOLVENTOV  ZA  ROKY  2004-2008  NA  1.  A  2.  STUPNI  ŠTÚDIA 

 
Študijné programy 1. stupňa vysokoškolského štúdia, t. j. Podnikanie v obchode 

a cestovnom ruchu a Zahraničnoobchodné podnikanie sa v akademickom roku 2008/2009 
realizovali v pedagogickom pracovisku Bratislava dennou i externou formou. Pedagogické 
pracoviská mimo Bratislavy umožňujú študentom vzdelávať sa len v jednom z uvedených 
študijných programov. V akademickom roku 2008/2009 sa otváralo štúdium v 1. ročníku iba 
v pedagogických pracoviskách Nové Zámky – denné štúdium v študijnom programe 
Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu a Topoľčany – externé štúdium v študijnom 
programe Zahraničnoobchodné podnikanie. Z piatich akreditovaných študijných programov 
pre 2. stupeň vysokoškolského štúdia sa v roku 2008/2009 zabezpečovala výučba v štyroch 
z nich, a to v študijnom programe Obchodný manažment dennou a externou formou, v 
študijnom programe Manažment cestovného ruchu dennou a externou formou a v študijnom 
programe Medzinárodný obchod dennou a externou formou. 

Prehľad o počte študentov študujúcich na OF EU v Bratislave k 31.10.2008 je uvedený 
v tabuľke č.3.2.1 

Stav študentov k 31.10.2008        Tab. 3.2.1
                                                                              

Ročník štúdia Stupeň štúdia Forma štúdia 
1. 2. 3. 4. 5. 

Spolu 

denná (SR) 471 467 592 0 0 1530 
denná (zahr.) 2 3 2 0 0 7 
externá (SR) 123 104 68 0 0 295 

1. stupeň 

externá (zahr.) 0 1 0 0 0 1 
denná (SR) 401 38 0 0 0 439 

denná (zahr.) 4 0 0 0 0 4 
externá (SR) 120 96 0 0 0 216 2. stupeň 

externá (zahr.) 0 0 0 0 0 0 
denná (SR) 0 0 0 0 428 428 

denná (zahr.) 0 0 0 0 2 2 
externá (SR) 0 0 0 0 112 112 

  spojený 1. a 2. 
  stupeň 

externá (zahr.) 0 0 0 0 2 2 
denná (SR) 872 505 592 0 428 2397 

denná (zahr.) 6 3 2 0 2 13 
externá (SR) 243 200 68 0 112 623 

Spolu  

externá (zahr.) 0 1 0 0 2 3 
denná (SR + zahr.) 878 508 594 0 430 2410 Spolu 

externá (SR + zahr.) 243 201 68 0 114 626 
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Vývoj počtu študentov na 1. a 2. stupni štúdia za roky 2004-2008   Tab.3.2.2 
Rok Stupeň 

štúdia Forma štúdia 
2004 2005 2006 2007 2008 

denná 1349 1400 1608 1548 1537 
externá 634 575 382 353 296 
spolu 1983 1975 1990 1937 1833 1. stupeň 

% externých na 
celkovom počte 32,0 29,1 19,2 18,2 16,1 

denná  640 663 708 792 873 
externá 368 331 394 377 330 
spolu 1008 994 1102 1169 1203 2. stupeň  

% externých na 
celkovom počte 36,5 33,3 35,8 32,2 27,4 

denná 1989 2063 2316 2376 2410 
externá 1002 906 776 730 626 
spolu 2991 2969 3092 3106 3036 Spolu  

% externých na 
celkovom počte 33,5 30,5 25,1 23,5 20,6 

 
V akademickom roku 2007/2008 ukončili štúdium prví absolventi nových študijných 

programov I. stupňa štúdia akreditovaných v roku 2004 – študijné programy Podnikanie 
v obchode a cestovnom ruchu a Zahraničnoobchodné podnikanie.  
 
Vývoj počtu absolventov za roky 2004-2008                                      Tab. 3.2.3   

Rok Druh štúdia Forma 
štúdia 2004 2005 2006 2007 2008 

Spolu 
 

bakalárske denná 20 55 42 41 439 597 
bakalárske  externá 151 67 93 52 92 455 
bakalárske  spolu 171 122 135 93 531 1052 
inžinierske denná 286 322 296 343 320 1567 
inžinierske externá 184 132 202 190 181 889 
inžinierske spolu 470 454 498 533 501 2456 
bakalárske 
a inžinierske spolu 641 576 633 626 1032 3508 

OF EU v Bratislave 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 skutočnosť, že do komisií pre štátne skúšky 
sú prizývaní aj významní odborníci z hospodárskej praxe, prípadne iných vysokých škôl.  
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VÝVOJ POČTU ŠTUDENTOV PRIHLÁSENÝCH, PRIJATÝCH A ZAPÍSANÝCH 
NA ŠTÚDIUM ZA ROKY 2004-2008 DO 1. ROČNÍKA 
 
 V akademickom roku 2008/2009 bolo do prvého ročníka prijatých spolu 1225 
študentov, pričom zapísaných bolo 583 študentov, čo predstavuje 47,6 %. Pomer zapísaných 
študentov k prijatým študentom má klesajúcu tendenciu. V roku 2004 sa zapísalo 58,9 % 
prijatých študentov a v roku 2007 to nebola už ani polovica prijatých študentov.  
 
Vývoj počtu študentov prihlásených, prijatých a zapísaných do 1. ročníka 
za roky 2004-2008          Tab. 3.2.4 
 

Rok Stupeň Stav 
2004 2005 2006 2007 2008

Prihlásení 2650 2854 2616 3022 2598
Prijatí 1292 1112 1556 1415 1225
Zapísaní do 1. ročníka z novoprijatých 762 657 800 684 583 

1. 
stupeň 

Zapísaní do 1. ročníka celkom 803 791 805 684 596 
Prihlásení - - - 137 636 
Prijatí - - - 117 544 
Zapísaní do 1. ročníka z novoprijatých - - - 117 525 

2. 
stupeň 

Zapísaní do 1. ročníka celkom - - - 117 525 
Prihlásení 2650 2854 2616 3159 3234
Prijatí 1292 1112 1556 1532 1769
Zapísaní do 1. ročníka z novoprijatých 762 657 800 801 1108

Spolu 

Zapísaní do 1. ročníka  celkom 803 791 805 801 1121

 

3. VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 

 
PREHĽAD VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV A ZÍSKANÉ FINANČNÉ 
PROSTRIEDKY  Z  ICH  RIEŠENIA  ZA  ROKY  2004-2008 
 
Štruktúra výskumných projektov riešených za roky 2004-2008      Tab.3.2.5
                                  

Rok 
Typ projektov 

2004 2005 2006 2007 2008 

Projekty EÚ (6. a 7. RP) - - - -  
Projekty ŠPVaV - - - -  

Projekty  APVV + AV - - - 1 1 

Projekty VEGA 11 15 15 19 19 
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Pokračovanie                                                                                                              Tab.3.2.5 
Rok 

Typ projektov 
2004 2005 2006 2007 2008 

Projekty KEGA 1 1 1 1 - 
Projekty hosp. praxe (spol. obj.) 3+2 3+2 3 3 3 

Projekty MVTS - - 1 - - 

Inštitucionálne projekty 18 7 5 2 3 

Projekty mladých prac. do 30 r. 5 7 6 3 4 

Iné projekty*, v tom:      

- MVP 8 2 + 4** 1 2 2 

- Rozvojové projekty 2 - - 1 2 
*participácia na projektoch iných univerzít 
** projekty ukončené v roku 2004 (časť finančných prostriedkov nabehla v r. 2005) 
 

Dosiahnuté výsledky z vedeckovýskumnej činnosti  poukazujú na určitý progres  v počte 
riešených projektov (IG, projekty mladých vedeckých pracovníkov) a tiež na  podstatné 
zvýšenie  objemu získaných finančných prostriedkov oproti roku 2007, čím si zamestnanci 
fakulty zabezpečujú externé finančné zdroje na zabezpečenie výskumného procesu, na ich 
prezentáciu a celkove na vedecko-výskumnú činnosť. OF EU v Bratislave  sa  však nezapojila 
do medzinárodného projektu (7.RP). 

 

Získané finančné prostriedky z riešenia výskumných projektov za roky 
2004-2008 (v tis. Sk)                                                                             Tab. 3.2.6 

Rok 
Typ projektov 

2004 2005 2006 2007 2008 
Projekty EÚ (6. a 7. RP) - - - - - 
Projekty ŠPV a V - - - - - 
Projekty APVV + AV - - - 1300 - 
Projekty VEGA 848 1642 1656 2399 1890 
Projekty KEGA 9 10 53 49 - 
Projekty hosp. praxe (spol. obj.) 425 450 1502 510 572 
Projekty MVTS - - 36 - - 
Inštitucionálne projekty 337 248 425 205 55 
Projekty mladých prac. do 35 r. 165 251 160 134 120 
Iné projekty, v tom:      

- MVP 1004 2554 - 1092 28200 
- Rozvojové projekty 540 - - 389 168 

Spolu 3328 5155 3832 6078 31005 
 



 83

Štruktúra publikovaných prác a výstupov za rok 2008                     Tab.3.2.7 
 
Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie  (AAA,AAB, ABA, 
ABB) 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (21) 
 
Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, 
CAB, EAJ, FAI) 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (13) 
BCI Skriptá a učebné texty (17) 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, časopisy, 
encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (10) 
 
Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, 
patenty a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)  
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (1) 
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (5) 
 
Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ABC, ABD, ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, 
AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, 
BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF) 
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách (2) 
ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách (2) 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (4) 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (66) 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách         
(26) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (41) 
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (35) 
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1) 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (61) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (132) 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (2) 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (2) 
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (6) 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (49) 
BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných) (4) 
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných) (3) 
 
Skupina X - Nezaradené 
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
(3) 
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (1) 
BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných) (4) 
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Pokračovanie                                                                                                             Tab.3.2.7 
Štruktúra publikovaných prác a výstupov za rok 2008                      
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných) (1) 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (7) 
GHG Práce zverejnené na internete (2) 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 
kategórií (6) 
                                                                                                                                  Súčet  (528) 
 
 

V rozsahu a v štruktúre publikovaných prác a výstupov došlo ku kvantitatívnemu 
a kvalitatívnemu posunu, keďže sa zvýšil počet výstupov v kredibilitnejších kategóriách 
(monografie, vysokoškolské učebnice, karentované časopisy zahraničné a domáce), čím si 
fakulta zabezpečuje lepšie hodnotenie predmetnej oblasti činnosti. 

 

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY A PROGRAMY A VÝVOJ POČTU 
DOKTORANDOV ZA ROKY 2004-2008 

Vedné odbory OF EU v Bratislave akreditované v roku 2001 

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 OF EU v Bratislave akreditované v roku 2004 

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 
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Vývoj počtu doktorandov za roky 2004-2008     Tab. 3.2.8 

Doktorandi zo SR Zahraniční doktorandi
Rok 

interní externí 

Spolu 
zo SR 

interní externí 

Spolu 
zahraniční 

Spolu 
doktorandi 

2004 28 126 154 1 5 6 160 

2005 33 131 164 2 4 6 170 

2006 45 125 170 2 3 5 175 

2007 51 105 156 1 3 4 160 

2008 54 86 140 0 3 3 143 
 

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

 
 
 

4. MEDZINÁRODNÉ  VZŤAHY  A  SPOLUPRÁCA  
 

MEDZINÁRODNÉ MOBILITY ŠTUDENTOV V PROGRAMOCH ERASMUS, CEEPUS A DANUBIA 
 
Vyslaní študenti do zahraničia za roky 2004-2008    Tab. 3.2.9 

Rok 
Program 

2004 2005 2006 2007 2008 

ERASMUS 29 33 41 48 40 

CEEPUS 3 6 4 2 2 

Iné (vrátane 
Danubia) 70 76 54 39 38 

Spolu 102 115 99 89 80 
 
V porovnaní s rokom 2007 sa v roku 2008 znížil celkový počet študentov vyslaných na 

zahraničný študijný pobyt. Táto skutočnosť je odôvodnená: 1. zmenou systému 5-ročného 
štúdia na kombináciu 3-ročného a 2-ročného, t. j. na I. stupeň a II. stupeň štúdia, v dôsledku 
čoho sa skomplikovalo absolvovanie zahraničného študijného pobytu v 6. a 7. semestri štúdia 
najmä prostredníctvom programu ERASMUS, keď prišlo na EU v Bratislave v prípade 
študentov 1. ročníka II. stupňa štúdia k presunu ich mobilít v rámci programu ERASMUS až 
na letný semester akademického roka 2008/2009; 2. skutočnosťou, že študenti majú namiesto 
jedného celouniverzitného cudzojazyčného študijného programu možnosť absolvovať ďalšie 
dva novootvorené študijné programy II. stupňa v cudzom jazyku. 

OF EU v Bratislave vytvára svojim študentom priaznivé podmienky pre absolvovanie 
štúdia a odbornej pracovnej stáže v zahraničí a ich následnú nostrifikáciu, vďaka čomu 
stabilne zaznamenáva vysoký počet záujemcov aj vysokú mieru ich úspešnosti v rámci 
programu ERASMUS i mimo neho. 
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Prijatí študenti zo zahraničia za roky 2004-2008                            Tab. 3.2.10 
Rok 

Program 
2004 2005 2006 2007 2008 

ERASMUS* - - - - - 

CEEPUS* - - - - - 

Iné 

(vrátane 
Danubia) 

23 16 10 13 24 

Spolu 23 16 10 13 24 

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

Zahraniční študenti prijatí v rámci programov ERASMUS a CEEPUS sú prijímaní na 
celouniverzitnej úrovni bez ďalšej špecifikácie podľa fakúlt. Počet zahraničných študentov na 
OF EU v Bratislave sa zvýšil z 13 v roku 2007 na 24 v roku 2008. S cieľom osloviť 
zahraničných študentov pedagógovia Obchodnej fakulty vytvorili, príp. inovovali, predmety 
vyučované v cudzích jazykoch. OF EU v Bratislave aktívne spolupracuje na celouniverzitnej 
úrovni v propagácii EU v Bratislave i fakulty samotnej doma a v zahraničí. 

Medzinárodné mobility učiteľov v programoch Erasmus, CEEPUS a Danubia 
 
Vyslaní učitelia do zahraničia za roky 2004-2008           Tab. 3.2.11 

Rok 
Program 

2004 2005 2006 2007 2008 

ERASMUS 2 2 4 4 5 

CEEPUS - - - 1 - 

Iné (vrátane 
Danubia) 

2 6 2 - - 

Spolu 4 8 6 5 5 
 
 
 Napriek skutočnosti, že v roku 2008 sa na medzinárodnej mobilite v rámci programu 
CEEPUS nezúčastnil žiaden učiteľ OF EU v Bratislave, oproti predchádzajúcemu roku 
vzrástol počet vyslaných učiteľov do zahraničia v rámci programu ERASMUS (zo 4 na 5), 
pričom absolvovali prednáškový pobyt na Vysokej škole ekonomickej v Prahe (Česká 
republika), Université Claude Bernard Lyon 1 (Francúzsko), Mugla University (Turecko), 
Universidad de Granada (Španielsko) a Université J. Moulin Lyon III (Francúzsko).  
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Prijatí učitelia zo zahraničia za roky 2004-2008             Tab. 3.2.12 
Rok 

Program 
2004 2005 2006 2007 2008 

ERASMUS - - 1 1 3 
CEEPUS - - - - - 
Iné (vrátane 
Danubia) 7 9 7 12 8 

Spolu 7 9 8 13 11 
 

V roku 2008 prijala OF EU v Bratislave 11 učiteľov zo zahraničia, čo síce predstavuje 
v porovnaní s rokom 2007 o dvoch pedagógov menej, avšak dvojnásobný rozsah výučby. 
Navyše OF EU v Bratislave zaznamenala   zvýšený počet prijatých učiteľov zo zahraničia 
v rámci programu ERASMUS. Táto skutočnosť je nielen výsledkom zapojenia jej 
pracovníkov do medzinárodných projektov, ale tiež vytvára kvalitnú bázu pre 
internacionalizáciu vzdelávania na fakulte ako integrálnej súčasti EU v Bratislave, 
kontinuálnu inováciu predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch, prenos dobrej praxe do 
výučby (a podľa možností i do výskumu), ako aj snahu o aproximáciu výučby v cudzích 
jazykoch na OF EU v Bratislave k štandardom uplatňovaným v rámci i mimo Európskej únie.  
 
 
5. ORGANIZAČNÝ  A  PERSONÁLNY  ROZVOJ  FAKULTY 
 

     Vedenie fakulty prikladá veľký význam oblasti riadenia ľudských zdrojov. Dbá na to, aby 
miesta pedagogických zamestnancov boli obsadzované odborne zdatnými a kvalitnými 
ľuďmi. Ich hlavnou úlohou je garantovanie vysokej úrovne vedecko-výskumnej 
a pedagogickej činnosti fakulty. Dôležitým faktorom je zvýšenie počtu mimoriadnych 
profesorov, čo je predpokladom na začatie ich inauguračného konania. Zvyšuje sa tiež podiel 
odborných asistentov s vedecko-akademickou hodnosťou „PhD“. OF EU v Bratislave sa snaží 
zlepšovať ľudský potenciál aj vytváraním vhodných podmienok pre pedagogickú, ale 
i vedecko-výskumnú kariéru najmä mladých asistentov a interných doktorandov. 

 
Vývoj počtu učiteľov a ich kvalifikačná štruktúra za roky 2004-2008 
                                                                                                            Tab. 3.2.13 

Kategória učiteľov  
Rok 

 
 

prof. mim. prof 
 

doc. 
 

OA 
 

A 
 

lektori 
 

Spolu 

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 
2008 8 5 16 66 4 0 99 
Poznámka: fyzický stav 
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Vývoj počtu učiteľov a ich kvalifikačná štruktúra za roky 2004-2008 
                       Tab. 3.2.14 

Kategória učiteľov  
Rok 
 

 
prof. 

 
mim. prof. 

 
doc. 

 
OA 

 
A 

 
lektori 

 
Spolu 

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 
2008 7,060 5,000 16,000 63,230 3,330 0,000 94,620 
Poznámka: prepočítaný fyzický stav 
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3.3 FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ZLOŽENIE  RIADIACICH  ORGÁNOV  A  ORGANIZAČNÁ  
   ŠTRUKTÚRA  FAKULTY 
 
VEDENIE  FAKULTY 

Dekan            prof. Ing. Michal  F e n d e k, PhD. 
Prodekani  doc. Ing. Katarína  M á z i k o v á, PhD.   

1. prodekanka, a prodekanka pre rozvoj  
Ing. Mgr. Zuzana  J u h á s z o v á, PhD.      
prodekanka pre  vzdelávanie 
doc. Ing. Ružena P a r d e l o v á, PhD.   
prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium 
doc. RNDr. Jozef  F e c e n k o, CSc. 
prodekan pre informatizáciu, medzinárodné vzťahy a styk s verejnosťou 

 

KOLÉGIUM  DEKANA  

prof. Ing. Michal  F e n d e k, PhD.                dekan 
doc. RNDr. Jozef  F e c e n k o, CSc.             prodekan pre informatizáciu, medzinárodné 
                                                                        vzťaha styk s verejnosťou                                                 
Ing. Mgr. Zuzana  J u h á s z o v á, PhD.        prodekanka pre vzdelávanie 
doc. Ing. Katarína  M á z i k o v á, PhD.        prodekanka pre rozvoj  
doc. Ing. Ružena  P a r d e l o v á, PhD. prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium 
Ing. Zlata  M e l i š e k o v á    tajomníčka fakulty 
Mgr. Juraj  P e k á r, PhD.   vedúci Katedry operačného výskumu  

 a ekonometrie 

prof. RNDr. Ing. František  P e l l e r, PhD.  vedúci Katedry matematiky, predseda AS FHI 

doc. Ing. Eva  S o d o m o v á, PhD.  vedúca Katedry štatistiky  

prof. Ing. Anna  Š l o s á r o v á, PhD.           vedúca Katedry účtovníctva a audítorstva 

prof. Ing. Peter  Z á v o d n ý, CSc.  vedúci Katedry aplikovanej informatiky  

doc. Ing. Anna Kvietková, PhD.                    zástupca ZO OZPŠaV  
Anna  H o l l á, zástupkyňa                            ŠP FHI EU v Bratislave  
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AKADEMICKÝ  SENÁT   
   

Predseda AS  
prof. RNDr. Ing. František  P e l l e r, PhD. 
Podpredseda                                                                         Podpredseda 
Doc. Ing. Eva  S o d o m o v á, PhD.                                     Anna  H o l l á 
Tajomník 
Ing. Ján Bolgáč 
Komora učiteľov a zamestnancov  Komora študentov  
Ing. Ján Bolgáč Andrej Babej  od 11.3.2008 
Ing. Dagmar Boušková, PhD.                                               Hanka Baliová od 11.3.2008 
Doc. Ing. Marián  G o g a, PhD. Bc. Vladimír Dzurilla od 11.3.2008 
Ing. Michal Grell, PhD. Ing. Pavel Gežík 
Ing. Adriana Lukáčiková, PhD. Anna Holá 
Mgr. Juraj  Pekár, PhD. Slavomíra Kurajdová od 11.3.2008 
prof. RNDr. Ing. František Peller, PhD. Lenka Vargová 
doc.RNDr. Ľudovít Pinda, CSc .  Andrea Kleinová do 10.3.2008 
doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. Andrej Mišovič do 10.3.2008 
RNDr. Anna Starečková, PhD. Ľuboš Orolín do 10.3.2008 
 Ing. Magdaléna Šedivá Šimo Rastislav do 10.3.2008 
prof. Ing. Anna Šlosárová, PhD. 
Mgr. Erik Šoltés, PhD. 
prof. Ing. Peter Závodný, CSc. 

VEDECKÁ  RADA 
 
Predseda:prof. Ing. Michal Fendek, PhD. 
 
Interní členovia:prof. Ing. Anna Baštincová,CSc.,doc. Ing. Ivan Brezina,CSc.,doc. RNDr. 
Jozef Fecenko,CSc.,doc. Ing. Marián Goga,PhD.,prof. Ing. Mbr. ek. Jaroslav Husár,Csc.,prof. 
Ing. Janka Hvoždárová, CSc.,prof. Ing. Zlatica Ivaničová,PhD.,Ing. Zuzana 
Juhászová,PhD.,doc. Ing. Gabriela Kristová,PhD.,doc. Ing. Katarína Máziková,PhD.,doc. 
RNDr.Viera Pacáková,PhD.,doc. Ing. Ružena Pardelová,PhD.,Mgr. Juraj Pekár,PhD.,prof. 
RNDr. Ing. František Peller,PhD.,doc. RNDr. Eva Rublíková,PhD.,doc. RNDr.Katarína 
Sakálová,CSc.,doc. Ing. Eva Sodomová,PhD.,prof.Ing. Božena Soukupová,PhD.,prof. Ing. 
Anna Šlosárová,PhD.,doc. Ing. Milan Terek,PhD.,prof. Ing. Peter Závodný,CSc. 
 
Externí členovia: prof. Ing. Tatiana Čorejová,PhD.,Ing.Richard Farkaš,PhD.,doc. Ing. Jozef 
Fiala,CSc.,Ing. Marián Hanták,PhD.,prof. Ing. Jozef Jablonský,CSc.,Ing. Andrej 
Juris,M.P.A.,prof. RNDr.Peter Mikulecký,CSc.,prof. Ing. Pavol Návrat,PhD.,Ing. Milan 
Olexa,CSc.,doc. RNDr.Viliam Páleník,PhD.,prof. RNDr.Vincent Šoltés,CSc. 
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KATEDRY   
 

Názov katedry Vedúci katedry Zástupca vedúceho katedry 
Katedra aplikovanej 
informatiky 

prof. Ing. Peter Závodný, CSc. Ing. Martin Blahušiak,  
do 31.10.2008 
Doc. Ing. Gabriela Kristová, CSc.
od 1.11.2008 

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, 
do 31.10.2008 
PhD.Mgr. Erik Šoltés, PhD.  
od 1.11.2008 

Katedra účtovníctva 
a audítorstva 

prof. Ing. Anna  Šlosárová, PhD.  doc. Ing. Antónia Kovalčíková, 
PhD.  

  
 
2.  PEDAGOGICKÁ  ČINNOSŤ 
 

Na fakulte prebiehala výučba na bakalárskych študijných programoch,  inžinierskych 
študijných programoch a doktorandských študijných programoch v zmysle zákona 
o vysokých školách (§ 52 - § 54).  
 
AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY A PROGRAMY NA 1. A 2. STUPNI 
ŠTÚDIA PLATNÉ V ROKU 2008 
 

Na fakulte sa poskytovala výučba na troch akreditovaných študijných odboroch:  

9.2.10  Hospodárska informatika  
denné a diaľkové inžinierske štúdium 

3.3.24  Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní 
denné a diaľkové inžinierske štúdium 

3.3.12  Účtovníctvo 
denné a diaľkové inžinierske štúdium 
 
Od akademického roka 2003/2004 začala prebiehať výučba na akreditovaných 

študijných programoch v zmysle zákona o vysokých školách v dvoch stupňoch 
vysokoškolského štúdia: 

 
1. stupeň štúdia 
študijný odbor 3.3.12 Účtovníctvo 
študijný program: Účtovníctvo  
kombinácia študijných odborov 3.3.24 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) 



 92

študijný program :Účtovníctvo a hospodárska informatika 
 
študijný odbor 9.2.10 Hospodárska informatika 
študijný program: Hospodárska informatika 
 
2. stupeň štúdia 
študijný odbor 3.3.12 Účtovníctvo 
študijný program: Účtovníctvo a audítorstvo  
študijný program: Účtovníctvo a finančné riadenie  
 
študijný odbor 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii 
študijný program: Operačný výskum a ekonometria 
študijný program: Aktuárstvo 
študijný program: Štatistické metódy v ekonómii  
 
študijný odbor 9.2.10 Hospodárska informatika 
študijný program: Hospodárska informatika 
 
 
STAV  ŠTUDENTOV  K  31.10.2008,  VÝVOJ  POČTU  ŠTUDENTOV A  
ABSOLVENTOV  ZA  ROKY  2004-2008  NA 1.  A  2.  STUPNI  ŠTÚDIA 
            Tab. 3.3.1 

Ročník štúdia Stupeň štúdia Forma štúdia 
1. 2. 3. 4. 5. 

Spolu 

denná (SR) 509 393 500 - - 1402 
denná (zahr.) 1 0 1 - - 2 
externá (SR) 227 94 150 - - 471 

1. stupeň 

externá (zahr.) 0 0 0 - - 0 
denná (SR) 289 344 - - - 633 

denná (zahr.) 3 3 - - - 6 
externá (SR) 232 173 - - - 405 

2. stupeň 

externá (zahr.) 1 0 - - - 1 
denná (SR) - - - - 11 11 

denná (zahr.) - - - - 0 0 
externá (SR) - - - - 2 2 

spojený 1. a 2. 
stupeň 

externá (zahr.) - - - - 0 0 
denná (SR) 798 737 500 - 11 2046 

denná (zahr.) 4 3 1 - 0 8 
externá (SR) 459 267 150 - 2 878 

Spolu  

externá (zahr.) 1 0 0 - 0 1 
denná (SR + zahr.) 802 740 501 - 11 2054 Spolu 

externá (SR + zahr.) 460 267 150 - 2 879 
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Vývoj počtu študentov na 1. a 2. stupni štúdia za roky 2004-2008   Tab.3.3.2 
Rok Stupeň štúdia Forma štúdia 

2004 2005 2006 2007 2008 
denná 1086 991 1416 1261 1404 
externá 729 628 489 514 471 
spolu 1815 1619 1905 1775 1875 

1. stupeň 

% externých na celkovom počte 40,2 38,8 25,7 29,0 25,1 
denná  648 591 563 614 650 
externá 372 375 345 394 408 
spolu 1020 966 908 1008 1058 

2. stupeň  

% externých na celkovom počte 36,5 38,8 38,0 39,1 38,6 
denná 1734 1582 1979 1875 2054 
externá 1101 1003 834 908 879 
spolu 2835 2585 2813 2783 2933 

Spolu  

% externých na celkovom počte 38,84 38,8 29,64 32,62 29,97 
 
Vývoj počtu absolventov za roky 2004-2008    Tab. 3.3.3 

Rok Druh štúdia Forma 
štúdia 2004 2005 2006 2007 2008 

Spolu 
 

bakalárske denná - - - 344 269 613 
bakalárske  externá 131 116 103 162 153 665 
bakalárske  spolu 131 116 103 506 422 1278 
inžinierske denná 311 312 266 256 289 1434 
inžinierske externá 130 157 148 150 159 744 
inžinierske spolu 441 469 414 406 448 2178 
bakalárske 

a inžinierske spolu 572 585 517 912 870 3456 

 
 
Vývoj počtu študentov prihlásených, prijatých a zapísaných do 1. ročníka 
za roky 2004-2008         Tab. 3.3.4 

Rok 
Stupeň Stav 

2004 2005 2006 2007 2008
Prihlásení 1361 1268 1871 1891 1312
Prijatí 1007 821 1316 1101 1009
Zapísaní do 1. ročníka z novoprijatých 869 616 911 649 737

1. 
stupeň 

Zapísaní do 1. ročníka celkom      
Prihlásení - - - 569 579
Prijatí - - - 490 558
Zapísaní do 1. ročníka z novoprijatých - - - 486 525

2. 
stupeň 

Zapísaní do 1. ročníka celkom - - -   
Prihlásení 1361 1268 1871 2460 1891
Prijatí 1007 821 1316 1591 1567Spolu 
Zapísaní do 1. ročníka z novoprijatých 869 616 911 1135 1262
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3. VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ  A  DOKTORANDSKÉ  ŠTÚDIUM 
 
PREHĽAD VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV A ZÍSKANÉ FINANČNÉ 
PROSTRIEDKY Z ICH RIEŠENIA ZA ROKY 2004-2008 
 
Štruktúra výskumných projektov riešených za roky 2004-2008     Tab. 3.3.5 

Typ projektov 
Rok 

   2004             2005           2006             2007          2008 

Projekty EÚ ( 6 a 7. RP) - - - - 0 
Projekty ŠPVaV - - - - 0 
Projekty APVV + AV - - - - 0 
Projekty VEGA 4 6 9 11 11 
Projekty KEGA 1 1 1 3 4 
Projekty hosp. praxe  - 1 2 - 0 
Projekty MVTS 1 1 - - 1 
Inštitucionálne projekty 13 3 2 2 2 
Projekty mladých prac. do 30 r. 4 8 7 6 7 
Iné projekty - - 1 1 1 
 
Získané finančné prostriedky z riešenia výskumných projektov za roky 
2004-2008 (v tis. Sk)                                                                              Tab. 3.3.6  

              
 
 

Získané finančné prostriedky (v tis. SK) 
2004 2005 2006 2007 2008 Typ projektov 

BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV

Projekty EÚ (6. a 7.RP) - - - - - - - - - - 
Projekty ŠPVaV - - - - - - - - - - 
Projekty AV - - - - - - - - - - 
Projekty VEGA 356 96 524 247 924 480 1079 880 839 547
Projekty KEGA 30 - 60 109 11 - 204 132 392 0 
Projekty hosp. praxe 
(spol.obj.) - - 150 - - - - - - - 

Projekty MVTS 28 - 28 - - - - - 50 - 
Inštitucionálne projekty 98 - 57 60 46 48 35 50 44 0 
Projekty mladých prac. do 
35 r.  139 88 130 203 81 210 83 90 296 0 

Iné projekty - - - - - - - - 165 - 

Finančné prostriedky spolu 651 184 949 619 1062 738 1401 1152 1786 547
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Štruktúra publikovaných prác a výstupov                                          Tab.3.3.7                     
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 6 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 10 
BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách 2 
BCB Učebnice pre základné a stredné školy 4 
BCI Skriptá a učebné texty 16 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru 

(bibliografie, časopisy, encyklopédie, katalógy, slovníky, 
zborníky...) 

9 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 1 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 5 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 60 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách 19 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 32 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách 1 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 68 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 123 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 15 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 34 
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 24 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 80 
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných) 1 

AFK Postery zo zahraničných konferencií 1 
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách 2 
BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných) 1 

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch 
(konferenčných aj nekonferenčných) 3 

DAI Dizertačné a habilitačné práce 6 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 4 
GHG Práce zverejnené na internete 4 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 

predchádzajúcich kategórií 9 

Súčet  541 
 
 



 96

AKREDITOVANÉ  ŠTUDIJNÉ  ODBORY  A  PROGRAMY  A  VÝVOJ  POČTU 
DOKTORANDOV  ZA  ROKY  2004-2008 

 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 2004-2008     Tab. 3.3.8 

Doktorandi zo 
SR 

Zahraniční  
doktorandi 

Rok Interní Externí 
Spolu zo 

SR Interní Externí 
Spolu 

zahranič. 
Spolu 
doktorandi 

 2004 10 101 111 0 0 0 111 
     2005 19 80 99 0 0 0 99 
     2006 32 68 100 0 0 0 100 
     2007 32 53 85 0 0 0 85 
     2008 31 41 72 0 0 0 72 

 
 
4. MEDZINÁRODNÉ  VZŤAHY  A  SPOLUPRÁCA  
 
MEDZINÁRODNÉ MOBILITY ŠTUDENTOV V PROGRAMOCH ERASMUS, CEEPUS A DANUBIA 
 
Vyslaní študenti do zahraničia za roky 2004-2008     Tab. 3.3.9 

Rok Program 
2004 2005 2006 2007 2008 

Socrates/Erasmus 6 18 22 22 39 
CEEPUS 2 2 0 0 0 

DANUBIA, Iné 8 6 0 0 2 
Spolu 16 26 22 22 41 

 
 
Prijatí študenti zo zahraničia za roky 2004-2008                            Tab. 3.3.10 

Rok Program 
2004 2005 2006 2007 2008 

Socrates/Erasmus 0 0 0 0 0 
CEEPUS 0 0 0 0 0 

DANUBIA, Iné 1 0 0 0 0 
Spolu 1 0 0 0 0 
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MEDZINÁRODNÉ MOBILITY UČITEĽOV V PROGRAMOCH ERASMUS, CEEPUS A DANUBIA 
 
Vyslaní učitelia do zahraničia za roky 2004-2008            Tab. 3.3.11 

Rok Program 
2004 2005 2006 2007 2008 

Socrates/Erasmus 5 7 10 3 3* 
CEEPUS 1 0 0 0 0 

Iné 0 0 0 4 92 
Spolu 6 7 10 7 95 

* Plus jedná zamestnanecká Erasmus mobilita. 
 
Prijatí učitelia zo zahraničia za roky 2004-2008          Tab. 3.3.12 

Rok Program 
2004 2005 2006 2007 2008 

Socrates/Erasmus 0 0 1 1 0 
CEEPUS 0 0 0 0 0 

Iné 7 0 0 0 46 
Spolu 7 0 1 1 46 

 
    
5. ORGANIZAČNÝ A PERSONÁLNY ROZVOJ FAKULTY 
 
Vývoj počtu učiteľov a ich kvalifikačná štruktúra za roky 2004-2008 
                                                                                                              Tab. 3.3.13 

                                  Kategória učiteľov Rok 
prof. mim. prof. doc. OA A Lektori Spolu 

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 
2008 11 5 17 74 4 - 111 

Poznámka: fyzický stav 

Vývoj počtu učiteľov a ich kvalifikačná štruktúra za roky 2004-2008 
                         Tab. 3.3.14 

                              Kategória učiteľov Rok 
prof. mim. prof. doc. OA A Lektori Spolu 

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 
2008 10,01 5,00 15,94 71,51 4,00 - 106,46 

Poznámka: fyzický prepočítaný stav 
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3.4 FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU 
 
 
 
 
 
 
 
1. ZLOŽENIE  RIADIACICH  ORGÁNOV  A  ORGANIZAČNÁ  
   ŠTRUKTÚRA  FAKULTY 
     

Rozvoj a aktivity Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave (ďalej len FPM EU 
v Bratislave) v roku 2008 vychádzali z dokumentu „Dlhodobý zámer rozvoja FPM EU 
v Bratislave na funkčné obdobie 2007 – 2011 s výhľadom do roku 2015“  a boli zamerané na 
plnenie konkrétnych úloh vyplývajúcich z „Plánu hlavných úloh FPM EU v Bratislave na rok 
2008“, ako aj z priebežných úloh Kolégia rektora EU v Bratislave. Dominovala v nich 
predovšetkým príprava fakulty na komplexnú akreditáciu univerzity.  

 

VEDENIE  FAKULTY 
 

Dekan                   doc. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc.  
Prodekani            doc. Ing. Peter Markovič, PhD. 

1. prodekan, prodekan pre vzdelávaciu činnosť 
Ing. Katarína Grančičová, PhD.  
prodekanka pre rozvoj a sociálne otázky 
Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, 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  
doc. Ing. Peter Markovič, PhD.    prvý prodekan  
Ing. Katarína Grančičová, PhD.    prodekanka 
Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, 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 
Ing. Eduard Hyránek, PhD.       poverený vedením Katedry podnikových financií 
doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD.    vedúci Katedry informačného manažmentu  
prof. Ing. Štefan Majtán, PhD.    vedúci Katedry podnikovohospodárskej 
prof. Ing. Štefan Slávik, CSc.    vedúci Katedry manažmentu 
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Ing. Peter Šinský     predseda OZ PŠaV na FPM   
Maroš Šinský                 predseda Študentského parlamentu FPM 

 
AKADEMICKÝ  SENÁT 
 
Zamestnanecká časť: 
prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. – predseda 
členovia: 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. Miroslava Szarková, CSc., Ing. Eduard Hyránek, PhD., Ing. Benita Juriková, Ing. 
Daniela Rybárová  
Študentská časť: , Petra Abrmanová, Zuzana Bartošová, Stanislav Béreš, Lucia Litvová, 
Maroš Šinský 
 
VEDECKÁ  RADA 
 
Predseda: doc. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc. 
 
Interní členovia: 
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., Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD., doc. Ing. Mojmír 
Kokles, PhD., prof. Ing. Jozef Kráľovič, CSc., prof. Ing. Michal Leščišin, DrSc., doc. Ing. 
Gizela Lénártová, PhD.,  doc. Ing. Miroslav Majtán, CSc., prof. Ing. Štefan Majtán, PhD., 
CSc., 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. Michal Ľach, Ing. Vladimír Kestler, doc. Ing. Anna Pilková, CSc., MBA, prof. 
RNDr. Michal Tkáč, CSc., prof. Ing. Jaroslav Veber, CSc. 
 
KATEDRY                                                  vedúci 
Katedra podnikovohospodárska            prof. Ing. Štefan Majtán, PhD. 
Katedra manažmentu               prof. Ing. Štefan Slávik, CSc. 
Katedra podnikových financií                      Ing. Eduard Hyránek, PhD. (poverený vedením) 
Katedra manažmentu výroby a logistiky      prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 
Katedra informačného manažmentu            doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD. 

 
2. PEDAGOGICKÁ  ČINNOSŤ  
 
 Pedagogicko-vzdelávacia činnosť fakulty sa v ak. roku 2007/2008 niesla v znamení 
týchto významných skutočností: 

− ukončil sa prvý cyklus bakalárskeho štúdia v študijných programoch, ktoré boli 
akreditované v roku 2004; 

− prebehli prvé štátne skúšky a obhajoby bakalárskych prác na bakalárskom stupni 
štúdia; 

− dokončili sa podklady na komplexnú akreditáciu univerzity, v ktorej fakulta 
predkladala študijné programy všetkých troch stupňov štúdia. 
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 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 2007/2008 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 2008 
 
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) 
 

5. ročník (dobiehajúce študijné odbory):  
 Všeobecný manažment podniku (denná a externá forma) 
 Personálny manažment (denná forma) 
 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 31.10.2008, vývoj počtu študentov a absolventov za roky 
2004-2008 na 1. a 2. stupni štúdia       Tab. 3.4.1 

Ročník štúdia Stupeň 
štúdia Forma štúdia 

1. 2. 3. 4. 5. 
Spolu 

denná (SR) 657 413 438 - - 1 508 
denná (zahr.) 1 - 2 - - 3 
externá (SR) 93 45 63 - - 201 

1. stupeň 

externá (zahr.) - 1 1 - - 2 
denná (SR) 313 - - - - 313 

denná (zahr.) 1 - - - - 1 
externá (SR) 77 42 - - - 119 

2. stupeň 

externá (zahr.) 1 - - - - 1 
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Pokračovanie                                                                                                              Tab.3.4.1 
Ročník štúdia Stupeň 

štúdia Forma štúdia 
1. 2. 3. 4. 5. 

Spolu 

denná (SR) - - - - 288 288 
denná (zahr.) - - - - 2 2 
externá (SR) - - - - 64 64 

spojený 
1. a 2. 
stupeň 

externá (zahr.) - - - - 1 1 
externá (zahr.) 

denná (SR) 970 413 438 - 288 2 109 

denná (zahr.) 2 - 2 - 2 6 
externá (SR) 170 87 63 - 64 384 

Spolu  

externá (zahr.) 1 1 1 - 1 4 

denná (SR + 
zahr.) 972 413 440 - 290 2 115 

Spolu 
externá (SR + 

zahr.) 171 88 64 - 65 388 

 
 
Vývoj počtu študentov na 1. a 2. stupni štúdia za roky 2004-2008   Tab.3.4.2 

Rok Stupeň štúdia Forma štúdia 
2004 2005 2006 2007 2008 

denná 993 1 090 1 327 1 348 1 511 
externá 549 396 382 226 203 
spolu 1 542 1 486 1 709 1 574 1 714 1. stupeň 

% externých na 
celkovom počte 35,60% 26,65% 22,35% 14,36% 11,84% 

denná 692 611 562 550 604 
externá 332 298 245 208 185 
spolu 1 024 909 807 758 789 2. stupeň  

% externých na 
celkovom počte 32,42% 32,78% 30,36% 27,44% 23,45% 

denná 1 685 1 701 1 889 1 898 2 115 
externá 881 694 627 434 388 
spolu 2 566 2 395 2 516 2 332 2 503 Spolu  

% externých na 
celkovom počte 34,33% 28,98% 24,92% 18,61% 15,50% 
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Vývoj počtu absolventov za roky 2004-2008                                      Tab.3.4.3 
Rok Druh štúdia Forma štúdia 

2004 2005 2006 2007 2008 
Spolu 

bakalárske denná - - - - 347 347 
bakalárske externá 82 47 44 44 62 279 
bakalárske  spolu 82 47 44 44 409 626 
inžinierske denná 268 345 280 286 249 1 428 
inžinierske externá 100 134 143 115 102 594 
inžinierske spolu 368 479 423 401 351 2 022 

bakalárske 
a inžinierske spolu 450 526 467 445 760 2 648 

 
 
Vývoj počtu študentov prihlásených, prijatých a zapísaných do 1. ročníka 
za roky 2004-2008          Tab. 3.4.4 

Rok Stupeň Stav 
2004 2005 2006 2007 2008 

Prihlásení 1 818 2 433 2 435 2 717 2 545 
Prijatí 827 932 1 460 1 238 1 453 

Zapísaní do 1. 
ročníka 

z novoprijatých 
529 542 730 514 711 1. stupeň 

Zapísaní do 1. 
ročníka celkom 686 640 789 598 751 

Prihlásení - 92 80 101 558 
Prijatí - 46 41 39 406 

Zapísaní do 1. 
ročníka 

z novoprijatých 
- 46 41 39 387 2. stupeň 

Zapísaní do 1. 
ročníka celkom - 46 42 42 392 

Prihlásení 1 818 2 525 2 515 2 818 3 103 
Prijatí 827 978 1 501 1 277 1 859 

Zapísaní do 1. 
ročníka 

z novoprijatých 
529 588 771 553 1 098 Spolu 

Zapísaní do 1. 
ročníka  celkom 686 686 831 640 1 143 

 
Poznámka: Rok 2004 1. stupeň obsahuje aj počty študentov, ktorí boli prijatí na spojený 1.a 2. 
stupeň štúdia 
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3. VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM  
 

V roku 2008 fakulta realizovala činnosť v oblasti vedy v nadväznosti na predchádzajúce 
obdobie, ale pri uplatnení nových metodík, trendov a postupov. Profilácia výskumu bola 
tradične orientovaná na rozvoj ekonomickej teórie v podnikovej ekonomike, vo financiách 
a v manažmente, teda v súlade so zameraním jednotlivých katedier fakulty.  

  
PREHĽAD VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV A ZÍSKANÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY 
Z ICH RIEŠENIA ZA ROKY 2004-2008 

 
Aj v roku 2008 boli ťažiskovými projektmi fakulty projekty vedeckej grantovej agentúry 

MŠ SR – VEGA. Do projektov bolo zapojených  všetkých 5 katedier vrátane denných 
doktorandov. Viac informácií o štruktúre projektov FPM EU v Bratislave uvádza tabuľka 
3.4.5. 
 
Štruktúra výskumných projektov riešených za roky 2004-2008   Tab. 3.4.5 
  

Rok Typ projektov 
2004 2005 2006 2007 2008 

Projekty EU  (6. a 7. RP)      
Projekty ŠPVaV      
Projekty AV      
Projekty VEGA 13 16 17 17 18 
Projekty KEGA 2 2 1 2 2 
Projekty hosp, praxe (spol. obj.)      
Projekty MVTS 3 3 1 1  
Inštitucionálne projekty 6 4   1 
Projekty mladých prac. do 35 r. 3 7 6 4 3 
Iné projekty*     3* 

Spolu 27 32 25 24 27 
* participácia na projektoch iných univerzít         
    

Zo štruktúry projektov v roku 2008 vyplýva, že ťažisko získaných finančných 
prostriedkov je na projektoch VEGA, pričom podstatný podiel majú bežné prostriedky /v roku 
2008 bol priemer BV na tvorivého pracovníka cca 17 tis. Sk/, kapitálové výdavky sú 
podstatne nižšie a sú len 1/6 z BV. 

  
Získané finančné prostriedky z riešenia výskumných projektov za roky 
2004-2008 (v tis. Sk)                                                                           Tab. 3.4.6 

Rok  Typ projektov 
2004 2005 2006 2007 2008 

Projekty EÚ (6. a 7. RP) 0 0 0 0 0 
Projekty ŠPVaV 0 0 0 0 0 
Projekty AV 0 0 0 0 0 
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Pokračovanie                                                                                                             Tab.3.4.6 
Rok  Typ projektov 

2004 2005 2006 2007 2008 
Projekty VEGA 893 1251 1347 2172 1738 
Projekty KEGA 36 55 18 390 210 
Projekty hosp, praxe (spol. obj.)      
Projekty MVTS 87 87 36 36  
Inštitucionálne projekty 291 165 177 108 46 
Projekty mladých prac. do 35 r. 126 152 136 232 133 
Iné projekty*    214  
Spolu 1433 1710 1714 3152 2127 
 
 
ŠTRUKTÚRA PUBLIKAČNÝCH VÝSTUPOV ZA ROK 2008 
 
Štruktúra publikovaných výstupov za rok 2008                                Tab. 3.4.7 
 Kategória publikačnej činnosti Počet 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 7 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 6 
BCB Učebnice pre základné a stredné školy 1 
BCI Skriptá a učebné texty 9 

FAI 
Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru 
(bibliografie, časopisy, encyklopédie, katalógy, slovníky, 
zborníky...) 

5 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 1 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 6 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 30 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných ved. zborníkoch, 

monografiách 1 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 10 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách 9 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých 
konferenciách 2 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 33 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 173 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 2 
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 1 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 113 
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách 1 
BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných) 1 
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Pokračovanie                                                                                                              Tab.3.4.7 
Kategória publikačnej činnosti Počet 

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch 
(konferenčných aj nekonferečných) 1 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 5 
GHG Práce zverejnené na internete 1 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 

predchádzajúcich kategórií 4 

DAI Dizertačné práce 21 
Súčet  444 

 
 Počet publikovaných výstupov FPM v roku 2008 vzrástol v porovnaní 
s predchádzajúcim obdobím, problémom však zostáva najmä počet publikácií 
v karentovaných časopisoch. 
 
AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY A PROGRAMY A VÝVOJ POČTU 
DOKTORANDOV ZA ROKY 2004-2008 
 
Na 3.stupni štúdia fakulta zabezpečuje štúdium v rámci týchto študijných odborov 
a programov: 

Akreditované vedné odbory Akreditované študijné odbory a 
programy 3. stupňa štúdia 

číslo 
odboru Názov číslo 

odboru Názov 

62-70-9 Riadenie a ekonomika podnikov 3.3.13 Finančný manažment 

62-90-9 Podnikový manažment 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku 

 
Vývoj počtu doktorandov za roky 2004-2008     Tab. 3.4.8 

Doktorandi zo SR 
Spolu 

zo 
SR 

Zahraniční doktorandi
Spolu 

zahraniční Spolu 
 ROK 

Denní Externí  Denní Externí   
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 
2008 45 74 119 1 32 33 152 

 

        Z hľadiska štruktúry každoročne rastie počet denných študentov na 3. stupni štúdia, a to 
od roku 2004 do roku 2008 sa zvýšil na 321,4 %.  Rovnako rastie aj počet zahraničných 
doktorandov, kde majú prevahu predovšetkým nemeckí študenti. Predstavujú 44,6 % zo 
všetkých externých študentov na FPM. 
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4. MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A SPOLUPRÁCA FAKULTY 
 

MEDZINÁRODNÉ MOBILITY ŠTUDENTOV V PROGRAMOCH ERASMUS, CEEPUS A DANUBIA 
 
     FPM v období 2004-8 (podľa tab.3.4.9) realizovala zahraničné mobility študentov 
s narastajúcim záujmom za rok 2004-7. V roku 2008 došlo k poklesu záujmu o LLP/Erasmus 
mobility a 5 študenti  odstúpili. Zvýšenou informovanosťou a propagáciou bude motivovaný 
nárast záujmu v tejto oblasti  na obdobie akademického roku  2009/10. 
 
Vyslaní študenti do zahraničia za roky 2004-2008    Tab. 3.4.9 

Program / rok 2004 2005 2006 2007 2008 

LLP/Erasmus 18 22 26 31 19 
CEEPUS 1 1 4 1 1 

Letná škola Danubia 3 3 1 2 1 
Spolu 22 26 31 34 21 

 
     V tabuľke 3.4.10 nie sú uvedené počty prijatých študentov  v rámci projektov 
LLP/Erasmus a CEEPUS, nakoľko ide o prijatie študentov na celouniverzitnej úrovni, 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. Počty zahraničných študentov 1- 3 stupňa obsahujú 
predchádzajúce časti.  V roku 2008 bol stav rovnaký ako v predchádzajúcom roku. 

 

Prijatí študenti zo zahraničia za roky 2004-2008                            Tab. 3.4.10 

Program / rok 2004 2005 2006 2007 2008 

LLP/Erasmus 0 0 0 0 0 
CEEPUS 0 0 0 0 0 

Iné 0 21 15 0 0 
Spolu 0 21 15 0 0 

 
MEDZINÁRODNÉ MOBILITY UČITEĽOV V PROGRAMOCH ERASMUS, CEEPUS A DANUBIA 
 

V tabuľke č.3.4. 11 je uvedený počet učiteľov na zahraničných pobytoch – prednáškových 
pobytoch v rámci LLP/Erasmus a iné formy vycestovania učiteľov do hosťujúcich inštitúcií. 
V hodnotenom období  v rámci LLP/Erasmus zaznamenala FPM vyrovnaný vývoj. Pozitívny 
trend vývoja od roku 2006, mierny nárast, je viditeľný v počte zahraničných pobytov 
organizovaných a financovaných z externých zdrojov 

  
 

 
 

 



 107

Vyslaní učitelia do zahraničia za roky 2004-2008             Tab. 3.4.11 
 

Program / rok 2004 2005 2006 2007 2008 
LLP/Erasmus 0 2 2 3 1 

iné  15 21 15 17 22 
Spolu  15 21 17 20 23 
 
• Prijatí hostia (učitelia) zo zahraničia (na rôzne programy) za roky 2004 - 2008 

 
Hostia zo zahraničia prichádzajú na FPM predovšetkým za účelom: 

- LLP/Erasmus mobilít, 
- prerokovania spolupráce v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti (výmena 

skúseností v oblasti tvorby študijných programov, hodnotenia  výsledkov 
výchovno-vzdelávacej činnosti, organizácia PhD. štúdia  a pod.), 

- v oblasti vedeckovýskumnej pri tvorbe výskumných tímov.  
 

     Prijatie zahraničných hostí sa realizuje aj na úrovni samotných katedier. V hodnotenom 
období  2004-2008 v rámci sledovania počtu prijatých hostí zo zahraničia zaznamenala FPM 
vyrovnaný vývoj. V roku 2005 fakulta organizovala v Bratislave Annual General Meeting  
CIDD-u (Konzorcia pre  medzinárodné dvojité diplomy).  
 
Prijatí učitelia zo zahraničia za roky 2004-2008          Tab. 3.4.12 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 
počet prijatých učiteľov 26 40 23 19 20 
 
 
5. ORGANIZAČNÝ  A PERSONÁLNY ROZVOJ FAKULTY 
 

Na fakulte pracovalo k 31. 12. 2008 104 pedagogických zamestnancov, z toho 56 žien. 
Z uvedeného počtu bolo 12 profesorov (z toho 4 mimoriadni profesori) a  27 docentov. Podiel 
profesorov na celkovom počte učiteľov predstavoval 11,54 % a podiel docentov 25,96 %. 
Pedagogický proces na fakulte zabezpečovalo 59 odborných asistentov, z toho 29 s CSc., 
resp. PhD., čo predstavovalo 56,73 % a  6 asistenti, čo predstavovalo 5,77 % z celkového 
počtu učiteľov. Podiel profesorov, docentov a odborných asistentov s CSc., resp. PhD., na 
celkovom počte pedagogických zamestnancov FPM predstavoval 65,38 %. 
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Vývoj počtu učiteľov a ich kvalifikačná štruktúra za roky 2004-2008 
                                                                                                              Tab. 3.4.13 

Kategória učiteľov  
Rok prof. mim. prof. doc. OA A Lektori Spolu 
2004 11 0 32 59 9 0 111 
2005 11 0 31 61 11 0 114 
2006 10 0 32 59 9 0 110 
2007 10 0 32 58 8 0 108 
2008 8 4 27 59 6 0 104 

Poznámka: Fyzický stav k 31.12.2008 
 
Vývoj počtu učiteľov a ich kvalifikačná štruktúra za roky 2004-2008 
                        Tab. 3.4.14 

Kategória učiteľov  
Rok prof. mim. prof. doc. OA A Lektori Spolu 
2004 8,64 0,00 27,44 57,86 8,56 0,00 102,50 
2005 7,51 0,00 30,09 56,00 9,11 0,00 102,71 
2006 7,73 0,00 29,97 57,95 8,82 0,00 104,47 
2007 7,74 0,00 30,35 54,93 8,78 0,00 101,80 
2008 7,41 2,67 26,80 56,04 6,38 0,00 99,30 

Poznámka: Prepočítaný fyzický stav 
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3.5  FAKULTA  MEDZINÁRODNÝCH  VZŤAHOV 
 
 
 
 
 
 
 
1. ZLOŽENIE  RIADIACICH  ORGÁNOV  A  ORGANIZAČNÁ  
    ŠTRUKTÚRA  FAKULTY 
    
VEDENIE  FAKULTY 
 
 Dekan                       prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc. 
 Prodekani                 prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. 

prodekanka pre rozvoj 
                                   Mgr. Boris Mattoš 

prodekan  pre  pedagogickú prácu   
                                   doc. PhDr. Milan Márton, CSc.  

prodekan  pre  vedu, výskum a doktorandské štúdium  
                                   JUDr. Peter Rusiňák, PhD.  

prodekan   pre zahraničné vzťahy a rozvoj   
 Tajomníčka             Ing. Miroslav Kolesár  
 
KOLÉGIUM  DEKANA 
 
prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc.   dekan 
prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.    prodekanka pre rozvoj 
Mgr. Boris Mattoš     prodekan  pre  pedagogickú prácu:   
doc. PhDr. Milan Márton, 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 
prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.         vedúci  Katedry medzinárodného práva 
doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.         vedúci Katedry medzinárodných  
                                                                             politických vzťahov 
Mgr. Miloslav Kupkovič                                     predseda  ZO OZ PŠ pri FMV EU 
Monika Satková                                                   predsedníčka  Študentského parlamentu  
  
 
AKADEMICKÝ  SENÁT 
 
Zamestnanecká časť: 
PaedDr. Emília Vokálová, CSc., prof. JUDr. Ľudovít  Tóth, CSc., Ing. Mgr. Milan Budjač,  
Ing. Martin  Grešš, PhD.,  doc. PhDr. Ján Liďák, CSc., prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.,  Ing. 
Beáta Lipková, PhD., Ing. Dušan Mrva.  
Študentská časť: Andrea Girmanová, Vitalij Hladynets,  Monika Satková 
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Vedecká  rada 
 
Predaseda: prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc. 
Interní členovi: prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc., Ing. Ladislav Lysák, DrSc., Mgr. Boris 
Mattoš, doc. PhDr. Milan Márton, CSc., prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc., JUDr. Peter 
Rusiňák, PhD., doc. PhDr. František Škvrnda, CSc., prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc., PaedDr. 
Emília Vokálová, CSc.,  
Externí členovia: Ing. Oľga Algayerová, MBA, PhDr. Bohumil Fiala, PhD.,  prof. PhDr. 
Peter Kulašik, CSc., doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc., prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. 
 
KATEDRY 
 názov katedry vedúci katedry 
1. Katedra medzinárodných ekonomických 

vzťahov a hospodárskej diplomacie 
prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. 

2. Katedra medzinárodných politických vzťahov doc. PhDr. František  Škvrnda, CSc. 
3. Katedra medzinárodného práva doc. JUDr. Stanislav Mráz, CSc. 
 
2. PEDAGOGICKÁ  ČINNOSŤ 
 
AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY A PROGRAMY NA 1. A 2. STUPNI ŠTÚDIA 
PLATNÉ V ROKU 2008 

Študijný odbor Študijný program Stupeň Forma 
štúdia  

3.3.17 Medzinárodné ekonomické vzťahy Medzinárodné 
ekonomické vzťahy 

I. 
(bakalárske 

štúdium) 
denná 

3.3.17 Medzinárodné ekonomické vzťahy Hospodárska 
diplomacia 

II. 
(inžinierske  

štúdium) 
denná 

302500  Medzinárodné vzťahy  Spojený I. 
a II. stupeň denná 

 

      Pedagogický proces v 1. – 3. roku štúdia sa realizoval podľa koncepcie 3-ročného 
bakalárskeho štúdia (študijný program: Medzinárodné ekonomické vzťahy). Výučba na II. 
stupni štúdia (1. rok štúdia) sa realizovala podľa koncepcie 2-ročného inžinierskeho štúdia 
(študijný program: Hospodárska diplomacia) a v 5. ročníku sa uskutočňovala podľa 
koncepcie 5-ročného inžinierskeho štúdia (študijný odbor: Medzinárodné vzťahy). 
Pedagogický proces a skúškové obdobie prebiehali v súlade so Študijným poriadkom EU 
v Bratislave.Vo všeobecnosti možno konštatovať, že priebeh pedagogického procesu 
a skúškové obdobie nebol z hľadiska organizačného zabezpečenia narušený. Katedry FMV 
EU v Bratislave sa otázkami priebehu a úrovne pedagogického procesu zaoberajú na 
zasadnutiach svojich katedier, podobne vedúci katedier hodnotia pedagogický proces na 
zasadnutiach kolégia dekana. 
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Stav študentov k 31.10.2008         Tab. 3.5.1   
Ročník štúdia Stupeň štúdia Forma štúdia 

1. 2. 3. 4. 5. 
Spolu 

denná (SR) 147 138 154 - - 439 
denná (zahr.) 6 2 2 - - 10 
externá (SR) - - - - - - 

1. stupeň 

externá (zahr.) - - - - - - 
denná (SR) 112 - - - - 112 

denná (zahr.) 5 - - - - 5 
externá (SR) - - - - - - 

2. stupeň 

externá (zahr.) - - - - - - 
denná (SR) - - - - 102 102 

denná (zahr.) - - - - 2 2 
externá (SR) - - - - - - 

spojený 1. a 2. 
stupeň 

externá (zahr.) - - - - - - 
denná (SR) 259 138 154 - 102 653 

denná (zahr.) 11 2 2 - 2 17 
externá (SR) - - - - - - 

Spolu  

externá (zahr.) - - - - - - 
denná (SR + zahr.) 270 140 156 - 104 670 Spolu 

externá (SR + zahr.) - - - - - - 
 
Vývoj počtu študentov na 1. a 2. stupni štúdia za roky 2004-2008   Tab.3.5.2 

Rok Stupeň 
štúdia Forma štúdia 

2004 2005 2006 2007 2008 
denná 334 375 448 429 449 

externá - - - - - 
spolu 334 375 448 429 449 

1. stupeň 

% extern. na celk. počte - - - - - 
denná  112 144 198 212 225 

externá - - - - - 
spolu 112 144 198 212 225 

2. stupeň  

% extern. na celk. počte - - - - - 
denná 446 519 646 641 674 

externá - - - - - 
spolu 446 519 646 641 674 

Spolu  

% extern. na celk. počte - - - - - 
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Vývoj počtu absolventov za roky 2004-2008    Tab. 3.5.3 
Rok Druh štúdia Forma 

štúdia 2004 2005 2006 2007 2008 
Spolu 

 

bakalárske denná - - - - 117 117 
bakalárske  externá - - - - - - 
bakalárske  spolu - - - - 117 117 
inžinierske denná 54 55 52 80 105  
inžinierske externá - - - - - - 
inžinierske spolu 54 55 52 80 105 346 
bakalárske 

a inžinierske spolu 54 55 52 80 222 463 

 
 
Vývoj počtu študentov prihlásených, prijatých a zapísaných do 1. ročníka 
za roky 2004-2008         Tab. 3.5.4 

Rok  Stav 
2004 2005 2006 2007 2008 

Prihlásení 555 500 477 462 444 
Prijatí 134 184 288 142 221 

Zapísaní do 1. ročníka 
z novoprijatých 101 147 207 140 153 

1. 
stupeň 

Zapísaní do 1. ročníka 
celkom 101 147 207 140 153 

Prihlásení - - - - 123 
Prijatí - - - - 123 

Zapísaní do 1. ročníka 
z novoprijatých - - - - 117 

2. 
stupeň 

Zapísaní do 1. ročníka 
celkom - - - - 117 

Prihlásení 555 500 477 462 567 
Prijatí 134 184 288 142 344 

Zapísaní do 1. ročníka 
z novoprijatých 101 147 207 140 270 Spolu 

Zapísaní do 1. ročníka  
celkom 101 147 207 140 270 
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3. VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 
 
PREHĽAD VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV A ZÍSKANÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY 
Z ICH RIEŠENIA ZA ROKY 2004-2008 
 
Štruktúra výskumných projektov riešených za roky 2004-2008  Tab. 3.5.5 
 

                             Rok  
Typ projektov 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Projekty E únie (6. a 7. RP) 0 0 0 0 0 
Projekty ŠPVaV 0 0 0 0 0 
Projekty AV 0 0 1 1 1 
Projekty VEGA 1 4 5 5 7 
Projekty KEGA 0 1 1 1 0 
Projekty hosp. praxe (spol. 
obj.) 0 0 0 0 0 

Projekty MVTS 0 0 0 0 0 
Ištitucionálne projekty 3 2 1 3 1 
Projekty mladých prac. do 
35 r. 0 1 2 0 1 

Iné projekty* 0 0 0 0 0 
Spolu 4 8 10 10 10 
*participácia na projektoch iných univerzít 

 
 
Získané finančné prostriedky z riešenia výskumných projektov za roky 
2004-2008 (v tis. Sk)                                                                           Tab. 3.5.6 

                               Rok  
Typ projektov 2004 2005 2006 2007 2008 

Projekty E únie (6. a 7. RP) 0 0 0 0 0 
Projekty ŠPVaV 0 0 0 0 0 
Projekty AV 0 0 342 000 147 000 100 000 
Projekty VEGA 50 000 343 000 921 000 587 000 333 000 
Projekty KEGA 0 41 000 53 000 80 000 0 
Projekty hosp. praxe (spol. 
obj.) 

0 0 0 0 0 

Projekty MVTS 0 0 0 0 0 
Ištitucionálne projekty 9 000 27 000 0 22 000 31 000 
Projekty mladých prac. do 
35 r. 

0 95 000 64 000 57 000 15 000 

Iné projekty 0 0 0 0 0 

Spolu 59 000 506 000 1 380 000 893 000 479 000 
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Štruktúra publikačných prác a výstupov za rok 2008                   Tab. 3.5.7 

Kategória publikačnej činnosti 
 

Počet

- vysokoškolské učebnice /ACA, ACB/ 3 
- skriptá a učebné texty /BCI/ 4 
- vedecké monografie  /AAA, AAB/ 0 
- práce vo vedec. časopisoch  karentovaných doma a v zahraničí /ADC, ADD/ 1 
- práce vo vedec. časopisoch nekarentovaných doma  v zahraničí /ADE, ADF/ 45 
- v odborných. časopisoch, recenzovaných  a nerecenzovaných vedeckých 
zborníkoch nekonferenčných  / ABA, ABB, ABC , ABD, ACC, ACD, BDC, BDD, 
BDE, BDF, AEC, AED, AEE, AEF/ 

74 

- príspevky publikované v zborníkoch na zahraničných konferenciách /AFA, 
AFC, BEC, BEE/ 24 

- príspevky publikované v zborníkoch na domácich konferenciách /AFB, AFD, 
BED, BEF/ 135 

- 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/ 1 

- ostatné (AFH, DAI, FAI) 19 
Spolu 306 
 
 
AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY A PROGRAMY A VÝVOJ POČTU 
DOKTORANDOV ZA ROKY 2004-2008 
 

Akreditované študijné programy 
 

1. Medzinárodné vzťahy 
• externé 

 
2. Medzinárodné ekonomické vzťahy 

• denné 
• externé 

 
Vývoj počtu doktorandov za roky 2004-2008     Tab. 3.5.8 

Doktorandi zo 
SR 

Zahraniční 
doktor. Rok 

interní externí 

Spolu zo 
SR 

interní externí

Spolu 
zahranič. 

Spolu 
doktorandi 

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 
2008 17 39 56 3 5 8 64 
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4. MEDZINÁRODNÉ  VZŤAHY  A  SPOLUPRÁCA 
 
MEDZINÁRODNÉ MOBILITY UČITEĽOV V PROGRAMOCH ERASMUS, CEEPUS A DANUBIA 
 
Prijatí učitelia zo zahraničia za roky 2004-2008            Tab. 3.5.9 

2004 2005 2006 2007 2008 
1 0 3 3 5 

 
Vyslaní učitelia do zahraničia za roky 2004-2008         Tab. 3.5.10 

2004 2005 2006 2007 2008 
3 1 9 7 5 

 
MEDZINÁRODNÉ MOBILITY ŠTUDENTOV V PROGRAMOCH ERASMUS, CEEPUS A DANUBIA 
 
Vyslaní študenti do zahraničia za roky 2004-2008        Tab. 3.5.11 

Rok                                                         Rok           
Program 2004 2005 2006 2007 2008 

Sokrates/ 
Erasmus 25 30 30 30 49 

CEEPUS     2 
Iné 31 41 52 46 25 
Spolu 56 71 82 76 76 
 
 
Prijatí študenti zo zahraničia za roky 2004-2008                         Tab. 3.5.12 

Rok 
Program 2004 2005 2006 2007 2008 
Sokrates/ 
Erasmus - - 1 - - 

CEEPUS - - - - - 
Iné - - - - - 

Spolu - - 1 - - 
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5.  ORGANIZAČNÝ A PERSONÁLNY ROZVOJ FAKULTY 
 
VÝVOJ POČTU UČITEĽOV A ICH KVALIFIKAČNÁ ŠTRUKTÚRA ZA ROKY 2004-
2008 (FYZICKÝ A FYZICKÝ PREPOČÍTANÝ STAV) 
 
Vývoj počtu učiteľov a ich kvalifikačná štruktúra za roky 2004-2008  
                                                                                                            Tab. 3.5.13 

Kategória učiteľov 
Rok 

prof. mim. 
prof. doc. OA A lektori Spolu 

     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 
2008 5 1 6 21 0 0 33 

Poznámka: fyzický stav 

Vývoj počtu učiteľov a ich kvalifikačná štruktúra za roky 2004-2008 
                                                                       Tab. 3.5.14                        

Kategória učiteľov 
Rok 

prof. mim. 
prof. doc. OA A lektori Spolu 

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 
2008 4,25 1 6 20 0 0 31,25 

Poznámka: prepočítaný fyzický stav 
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3.6 PODNIKOVOHOSPODÁRSKA  FAKULTA  SO  SÍDLOM     
      V KOŠICIACH 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ZLOŽENIE  RIADIACICH  ORGÁNOV  A  ORGANIZAČNÁ 
    ŠTRUKTÚRA  FAKULTY  
 
VEDENIE  FAKULTY 
Dňom 1. 2. 2008 došlo k personálnym zmenám v orgánoch fakulty , ktoré v roku 2008 
pracovali v nasledujúcom zložení: 
 
Dekan             Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.   
Prodekani      doc. Ing. Mária Farkašovská, CSc.  

1. prodekanka, prodekanka pre rozvoj PHF, informatizáciu a styk s verejnosťou  
doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.       
prodekanka pre vzdelávanie prodekanka pre vedu  a doktorandské štúdiu  
od 1.10.2008  
doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc.   
prodekanka pre vzdelávanie od 1.10.2008 
Ing. Mária Andrejčíková, PhD.  
prodekanka pre zahraničné vzťahy od  1.10.2008 

                       doc. Ing. Matej Polák, CSc.  
prodekan pre rozvojové projekty od  1.2.2008 

Tajomníčka fakulty:  Ing. Babula Mendelová 
 
 
KOLÉGIUM  DEKANA 
 
Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., Ing. Jana Czillingová, CSc., doc. Ing. Viktória 
Bobáková, CSc.  , Ing. Mária Andrejčíková, PhD., doc. Ing. Mária Farkašovská, CSc., doc. 
Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD., doc. Ing. Matej polák, CSc., Ing. Babula Mendelová, Ing. 
Rozália Pétrová, CSc., PhDr. Eva Prividiová,  RNDr. Zuzana Hajduová, PhD., doc. PhDr. 
Mgr.  Alena Bašistová, PhD., doc. Ing. Martin Mizla, PhD.,  Ing. Jozef Gajdoš, Ing. Michal 
Stríčik, PhD. a 2 zástupcovia študentského parlamentu. 
 
AKADEMICKÝ  SENÁT 
 
Ing. Jana Czillingová, CSc.  predseda 
Ing. Michal Stričík, PhD. 1. podpredseda 
Ivan Demjanovič (študent) 2. podpredseda 
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Zamestnanecká časť:  Ing. Rozália Pétrová, CSc. (od 1. 10.2008), doc. PhDr. Mgr.  Alena 
Bašistová, PhD., Ing. Cyril Závadský (od 1. 10.2008), Ing. Eva Manová, PhD., Ing. Silvia 
Megyesiová, PhD. 
Študentská časť: Maroš Ryník, Lenka Vršanská, Lukáš Jakab  
Tajomníčka AS: Tatiana Frankovičová 
 
VEDECKÁ  RADA 
 
Predseda: Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., 
 
Interní členovia:   doc. Ing. Mária Farkašovská, CSc., Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Varcholová, 
CSc., doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD., doc. PhDr. Mgr.  Alena Bašistová, PhD. (od 
1.11.2008), Ing. Jana Czillingová, CSc., doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc., doc. Ing. Štefan 
Čarnický, 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. (vyňatý doc. Ing. Martin Vološin, PhD. od 1.11.2008) 
  
 Externí členovia: prof. Ing. Igor Liberko, CSc., prof. Ing. Štefan Majtán, PhD., Ing. Ľubomír 
Maxim, PhD., prof. Ing. Jozef Mihok, PhD., prof. Ing. Zlata Sojková, CSc., prof. Ing. Gabriel 
Weiss, PhD., Ing. Peter Žiga     
Tajomníčka VR: Erika Kiššová 
 
KATEDRY  
 
Na PHF  v roku 2008  pôsobilo 6 katedier. V rámci organizačných zmien na fakulte došlo 
k zmene 2 vedúcich  katedier od 1. 2. 2008. 
 
Katedra ekonómie                         Ing. Rozália Pétrová, CSc.  
Katedra marketingu a obchodu            Ing. Jozef Gajdoš od 1. 2. 2008 
Katedra účtovníctva a financií            Ing. Jana Czillingová, CSc. 
Katedra hospodárskej informatiky a matematiky    Ing. Silvia Megyesiová, PhD.  
                RNDr. Zuzana Hajduová, PhD. od 1.9.2008 
Katedra cudzích jazykov                        PhDr. Eva Prividiová   
Katedra manažmentu                         doc. PhDr. Mgr. Alena Bašistová, PhD. 
 
RADA KVALITY  
Komisia na účely prípravy a posúdenia podkladov pre zavedenie systému manažérstva kvality 
v súlade s normami ISO 9001:2001.  
 
Dr. h. c. 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. Jozefínu Hvastovú, PhD.– oblasť vzdelávania 
JUDr. Ing. Aneta Bobenič-Hintošová, PhD. – oblasť zahraničných vzťahov 
Ing. Tomáš Výrost, PhD. – oblasť vedeckovýskumnej činnosti 
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2. PEDAGOGICKÁ  ČINNOSŤ 
 
       Kvalita vysokoškolského vzdelávania a vedy uskutočňovanej na vysokých školách, závisí 
od kvalitne pripraveného a zabezpečovaného pedagogického procesu na všetkých troch 
stupňoch vysokoškolského vzdelávania. 
      V akademickom roku 2007/2008 študovalo na PHF 1 738 študentov  1. a 2. stupňa a 48 
študentov 3. stupňa  v týchto študijných odboroch a programoch. 
 
AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY A PROGRAMY NA 1. A 2. STUPNI ŠTÚDIA 
PLATNÉ V ROKU 2008 
 
1. stupeň 

študijný odbor 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku  
študijný program Ekonomika a manažment podniku          
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 

 

       Pedagogický proces prebiehal v roku 2008 podobne ako v predchádzajúcom roku na 
pedagogických pracoviskách v Košiciach a Michalovciach. V zložení a obsahu jednotlivých 
vyučovaných predmetov v rámci pôvodného študijného odboru nedošlo k žiadnym zmenám  
aj vzhľadom na to, že pôvodný odbor štúdia bude ukončený. Na fakulte došlo k úpravám 
obsahu predmetov na 1. a 2. stupni štúdia vo všetkých študijných programoch, v súlade 
aktuálnou politikou Bolonského procesu vo vzdelávacom procese. V neposlednom rade sa 
fakulta snažila reflektovať zmeny, ktoré prináša rozvoj ekonomickej vedy a potreby 
hospodárskej praxe. V súlade s koncepciou kreditového systému sa rozšírila ponuka povinne 
voliteľných predmetov, fakulta má akreditované aj predmety v cudzom jazyku. 
 
STAV ŠTUDENTOV K 31.10.2008, VÝVOJ POČTU ŠTUDENTOV A ABSOLVENTOV 
ZA ROKY 2004-2008 NA 1. A 2. STUPNI ŠTÚDIA 
 
       K uvedenému obdobiu  študovalo na PHF  vo všetkých formách a druhoch štúdia spolu 
na prvom a druhom stupni štúdia 1185 denných a 533 externých študentov. Prehľad o stave 
študentov v jednotlivých ročníkoch podľa druhu a foriem štúdia bez doktorandského štúdia je 
uvedený v tab. 3.6.1 (pričom spojený 1 a 2. stupeň predstavuje dobiehajúce inžinierske 
štúdium). 

 
Stav študentov k 31.10.2008       Tab. 3.6.1 

Ročník štúdia Stupeň štúdia Forma štúdia 
1. 2. 3. 4. 5. 

Spolu 

denná (SR) 262 242 273 - - 777 
denná (zahr.) - 1 - - - 1 1. stupeň 
externá (SR) 163 93 67 - - 323 

 



 120

Pokračovanie                                                                                                             Tab.3.6.1 
Ročník štúdia Stupeň štúdia Forma štúdia 

1. 2. 3. 4. 5. 
Spolu 

denná (SR) 221 - - - - 221 
denná (zahr.) - - - - - - 
externá (SR) 115 84 - - - 199 

2. stupeň 

externá (zahr.) 1 - - - - 1 
denná (SR) - - - - 186 186 

denná (zahr.) - - - - - - 
externá (SR) - - - - 30 30 

spojený 1. a 2. 
stupeň 

externá (zahr.) - - - - - - 
denná (SR) 483 242 273 - 186 1184 

denná (zahr.) - 1 - - - 1 
externá (SR) 278 177 67 - 30 552 

Spolu  

externá (zahr.) 1 - - - - 1 
denná (SR + zahr.) 483 243 273 - 186 1185 Spolu externá (SR + 279 177 67 - 30 553 

 
 
      Na druhom stupni štúdia vzrástol počet denných študentov o 66 študentov. Podiel 
externých študentov na celkovom počte študentov počas sledovaného obdobia rástol, ale 
oproti roku 2007 došlo k jeho zníženiu o 4,39%, čo možno považovať za  pozitívny trend. 
Podrobný prehľad vývoja počtu študentov na 1. a 2. stupni štúdia poskytuje tab.3.6.2. 
 
Vývoj počtu študentov na 1. a 2. stupni štúdia za roky 2004-2008 Tab.3.6.2 
 

Rok Stupeň štúdia Forma 
štúdia 2004 2005 2006 2007 2008 
denná 502 573 712 757 778 

externá 232 293 269 270 323 
spolu 734 866 981 1037 1101 

1. stupeň 

% externých 31,6 33,83 27,42 26,03 29,33 
denná  394 356 309 341 407 

externá 121 84 107 198 230 
spolu 515 440 416 489 637 

2. stupeň  

% externých 23,49 19,09 25,72 40,49 36,10 
denná 896 929 1021 1108 1185 

externá 353 377 376 468 553 
spolu 1249 1306 1397 1576 1738 

Spolu  

% externých 28,26 28,86 26,91 29,69 31,81 
 
      Keďže sa v roku 2008 po prvý krát uskutočnili štátne bakalárske skúšky na dennom 
bakalárskom štúdiu, fakulta eviduje v tomto roku nárast celkového počtu absolventov dennej 
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a externej formy bakalárskeho štúdia (v počte 307 študentov), pričom inžinierske štúdium 
ukončilo 223 študentov. Detailný prehľad počtu absolventov poskytuje tab. 3.6.3. 
 
Vývoj počtu absolventov za roky 2004-2008    Tab. 3.6.3 

 Rok   Druh štúdia Forma 
štúdia 2004 2005 2006 2007 2008 

Spolu
 

bakalárske denná - - - - 221 221 
bakalárske  externá 42 9 51 71 86 259 
bakalárske  spolu 42 9 51 71 307 480 
inžinierske denná 226 190 195 158 147 916 
inžinierske externá 82 59 54 25 76 296 
inžinierske spolu 308 249 249 183 223 1212 

bakalárske a inžinierske spolu 350 258 300 254 530 1692 
 

       Prijímacie konanie uchádzačov na študijné programy PHF sa realizovalo v akademickom 
roku 2008/2009 podľa zásad prijímacieho konania, ktoré schválil Akademický senát PHF. 
Fakulta prijímala vybraných uchádzačov o štúdium aj bez prijímacej skúšky, a to na základe 
splnenia podmienok stanovených fakultou na prijatie bez prijímacej skúšky.  
Prehľad vývoja počtu študentov prihlásených, prijatých a zapísaných študentov poskytuje 
tabuľka 3.6.4. 
       V roku 2008 z celkového počtu uchádzačov na štúdium PHF t.j. 1113 študentov pre prvý 
stupeň štúdia bolo na základe úspešného absolvovania prijímacích skúšok prijatých 699 
študentov, z tohto počtu sa zapísalo do 1. ročníka  60,23% študentov.  
 
 
Vývoj počtu študentov prihlásených, prijatých a zapísaných do 1. ročníka 
za roky 2004-2008         Tab. 3.6.4 

Rok Stupeň 
štúdia Stav 

2004 2005 2006 2007 2008 
Prihlásení 1291 1134 1068 1255 1113 

Prijatí 482 589 618 549 699 
Zapísaní do 1. 329 387 383 376 421 

1. stupeň 

Zapísaní do 1. 344 402 385 378 426 
Prihlásení - - 66 103 413 

Prijatí - - 49 102 336 
Zapísaní do 1. - - 49 102 335 

2. stupeň 

Zapísaní do 1. - - 49 102 337 
Prihlásení 1291 1134 1134 1358 1526 

Prijatí 482 589 667 651 1035 
Zapísaní do 1. 329 387 432 478 756 

Spolu 

Zapísaní do 1. 344 402 434 480 763 
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      Na druhom stupni štúdia bola z pohľadu prijatých študentov situácia priaznivejšia, 
nakoľko zo 413 prihlásených uchádzačov o štúdium na PHF, uspelo v prijímacom konaní a 
následne bolo prijatých 336 študentov. 
 
 
3. VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 
 

Plnenie úloh na úseku vedeckovýskumnej činnosti v roku 2008 vyplývalo z Dlhodobého  
zámeru rozvoja PHF na roky 2007 – 2011 s výhľadom do roku 2015. Hlavnou rozvojovou 
aktivitou v oblasti výskumu fakulty bolo posilňovanie pozície PHF v oblasti jej 
ekonomického výskumu v rámci EU v Bratislave, resp. SR a prehĺbenie internacionalizácie 
vedy a výskumu prostredníctvom participácie na medzinárodných výskumných projektoch. 
Profilácie výskumných projektov nadväzovali na priority v súlade s jednotlivými grantovými 
schémami, aktuálnymi problémami teórie a praxe, resp.  prepojenosťou výskumu na 
zahraničné univerzity. 

 

PREHĽAD VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV A ZÍSKANÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY 
Z ICH RIEŠENIA ZA ROKY 2004-2008 

 
Štruktúra výskumných projektov riešených za roky 2004-2008  Tab. 3.6.5 
 

Rok Typ projektov 
2004 2005 2006 2007 2008 

Zahraničné granty (6. a 7. RP) 1 - - 1 - 
Projekty ŠPVaV - - - - - 
Projekty AV - - 1 2 2 
Projekty VEGA 5 13 9 8 8 
Projekty KEGA - - 1 1 1 
Projekty hosp. praxe (spol. obj.) - - 1 - 1 
Projekty MVTS - - - - - 
Inštitucionálne projekty 3 4 4 2 - 
Projekty ml. prac. do 35 r. 3 3 3 4 3 
Iné projekty 2 2 9 14 9 
Spolu 14 22 28 32 24 

 

Objem finančných prostriedkov získaných z riešenia projektov výskumného charakteru v roku 
2008 predstavoval 2 048 tis. Sk. Najviac finančných zdrojov v štruktúre finančných 
prostriedkov bolo získaných z domácich výskumných grantov. 
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Získané finančné prostriedky z riešenia výskumných projektov za roky 
2004-2008 (v tis. Sk)                                                                            Tab. 3.6.6 

Rok Typ projektu 
2004 2005 2006 2007 2008 

Zahraničné granty (6. a 7. RP) - - - 42 - 
Projekty ŠPVaV - - - - - 
Projekty AV - - 1000 20600 1520 
Projekty VEGA 193 519 635 536 399 
Projekty KEGA - - 25 27 23 
Projekty hosp. praxe (spol. obj.) - - 50 - 95 
Projekty MVTS - - - - - 
Inštitucionálne projekty 8 85 114 154 - 
Projekty ml. prac. do 35 r. 150 161 59 83 106 
Iné projekty 13 19 394 703 - 
Spolu 364 784 2277 22145 2143 
 
 
Štruktúra publikovaných  prác a výstupov za rok 2008                   Tab. 3.6.7                     
 Kategória publikačnej činnosti Počet 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 3 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 3 
BCI Skriptá a učebné texty 3 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, 

časopisy, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 1 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 1 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 4 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 34 
   
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných ved. zborníkoch, 

monografiách 6 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 20 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách 3 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 30 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 61 
BBB Kapitoly v odb. knihách vydané v domácich vydavateľstvách 1 
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 3 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 24 
BEC Odborné práce v recenzovaných zahr. zborníkoch (konf. aj nekonfer.) 4 
BED Odborné práce v recenzovaných dom. zborníkoch (konf. aj nekonfer.) 3 

Súčet  204 
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AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY A PROGRAMY A VÝVOJ POČTU 
DOKTORANDOV ZA ROKY 2004-2008 
 

1.Odvetvové a prierezové ekonomiky 62-03-9 
2.Ekonomika a manažment podniku 3.3.16 

 
Vývoj počtu doktorandov za roky 2004-2008     Tab. 3.6.8 

Doktorandi zo SR 
 

Zahraniční doktor. 
 Rok 

 
interní externí 

Spolu zo   
SR 

 interní externí 

Spolu 
zahranič. 

Spolu 
doktorandi

2004 11 40 51 - - - 51 
2005 13 36 49 - - - 49 
2006 21 33 54 - - - 54 
2007 21 28 49 - - - 49 
2008 24 24 48 - - - 48 

 
     Keďže na fakulte pôsobia aj doktorandi podľa doterajších predpisov vo vednom odbore 
„odvetvové a prierezové ekonomiky“, ktorí majú možnosť obhájiť dizertačnú prácu do roku 
2010, pôsobí na fakulte Rada garantov doktorandského štúdia ako poradný orgán dekana 
fakulty – vedúceho školiaceho pracoviska. Rada garantov sa vyjadruje k žiadostiam 
doktorandov, k návrhom na oponentov a členov komisie pre obhajobu dizertačnej práce a 
schvaľuje úpravu tém dizertačných prác. 
      V súvislosti s doktorandským štúdiom sú dôležité nasledujúce fakty: V roku 2008 úspešne 
ukončili doktorandské štúdium vo vednom odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky 3 
doktorandi, z toho 2 externí a 1 denný doktorand. Vo vednom odbore Ekonomika 
a manažment podniku ukončilo doktorandské štúdium 5 študentov, z toho 1 externý a 4 denní 
doktorandi. Na štúdium vo vednom odbore Ekonomika a manažment podniku nastúpilo v r. 
2008 13 doktorandov (9 denní, 4 externí) 
 
4. MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A SPOLUPRÁCA  
 
     Podnikovohospodárska fakulta v rámci EU v Bratislava podporuje a rozvíja kontakty s 
podobnými pracoviskami v zahraničí, a to tak na úrovni fakulty, ako aj na úrovni jednotlivých 
katedier a učiteľov. 

     Zahraničná činnosť v oblasti mobilít korešponduje so zámerom fakulty vytvárať 
podmienky pre študijné a prednáškové pobyty študentov a učiteľov fakulty v zahraničí, ktoré 
prispievajú k rozšíreniu a výmene vedeckých 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  na spomínanej univerzite. V roku 2008 sa na predmetné 
štúdium prihlásili 9 študenti PHF. 

 

 
 



 125

MEDZINÁRODNÉ MOBILITY ŠTUDENTOV V PROGRAMOCH ERASMUS, CEEPUS A DANUBIA 
 
Vyslaní študenti do zahraničia za roky 2004-2008           Tab. 3.6.9 

                                               ROK 
PROGRAM    2004    2005    2006    2007    2008 

ERASMUS       8      9     18     19      13 
CEEPUS       -                 -      -      -       - 
Danubia      -                  -       1      -          - 

Spolu       8       9     19     19      13 
 

Prijatí študenti zo zahraničia za roky 2004-2008                           Tab. 3.6.10 

                                               Rok Program    2004    2005    2006    2007    2008 

ERASMUS       -      -      -      -      - 
CEEPUS       -      -      -      -      - 
Danubia       -      -      -      -      - 

Spolu       -      -      -      -      - 
 
MEDZINÁRODNÉ MOBILITY UČITEĽOV V PROGRAMOCH ERASMUS, CEEPUS A DANUBIA 
 

Vyslaní učitelia do zahraničia za roky 2004-2008        Tab. 3.6.11 
                                               Rok Program    2004    2005    2006    2007    2008 

ERASMUS      -      1      1      2      2 
CEEPUS      -      -      -      -      - 
Danubia      -      -      -      -      - 
Spolu      -      1      1      2      2 
 
 
5.ORGANIZAČNÝ A PERSONÁLNY ROZVOJ FAKULTY 

     V oblasti personálnej politiky PHF venuje veľkú pozornosť prijímaniu nových 
zamestnancov vo všetkých úrovniach a vo všetkých kategóriách. V súlade so zásadami 
výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov 
a výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, docentov a vedúcich zamestnancov sa v roku 
2008 uskutočnili výberové konania voľných funkčných miest (docenti, odborní asistenti). 
V roku 2008 prebehlo menovanie 4 mimoriadnych profesorov a začalo sa jedno inauguračné 
a dve habilitačné konania. 
     Významným úspechom fakulty v oblasti vedy je udelenie čestnej vedeckej hodnosti Dr.h.c. 
prof. RNDr. Michalovi Tkáčovi, CSc. dekanovi PHF. 
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VÝVOJ POČTU UČITEĽOV A ICH KVALIFIKAČNÁ ŠTRUKTÚRA ZA ROKY 2004-
2008 (FYZICKÝ A FYZICKÝ PREPOČÍTANÝ STAV) 
 
Vývoj počtu učiteľov a ich kvalifikačná štruktúra za roky 2004-2008 
                                                                                                                                 Tab. 3.6.12 

Kategória učiteľov Rok 
prof. mim. prof. doc. OA A lektori Spolu 

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 
2008 3 4 7 40 0 0 54 

Poznámka: fyzický stav 
 
Vývoj počtu učiteľov a ich kvalifikačná štruktúra za roky 2004-2008 
                           Tab. 3.6.13

Kategória učiteľov Rok 
prof. mim. prof. doc. OA A lektori Spolu 

2004 4 1 12,5 36 1 0 54,5 
2005 3,5 1 12 35,5 3 0 55 
2006 4,5 1 12,5 35,5 0 0 53,5 
2007 3,5 1 9,5 40,5 1 0 55,5 
2008 3 4 7 39 0 0 53 

Poznámka: Fyzický prepočítaný stav 
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ČASŤ  IV. 
CELOUNIVERZITNÉ  PRACOVISKÁ 
 

4.1  ÚSTAV  VÝPOČTOVEJ  TECHNIKY 
 
     Ústav výpočtovej techniky je poradenským, informačným, školiacim, servisným 
a gestorským pracoviskom EU v Bratislave pre oblasť výpočtovej techniky a informačných 
systémov. ÚVT zabezpečuje potreby a úlohy EU v Bratislave v oblasti informačných 
systémov, výpočtovej, informačnej a komunikačnej techniky. Pôsobnosť ÚVT pokrýva 
oblasti návrhu, nákupu, preberania, vývoja, inštalácie a údržby výpočtovej techniky 
a programového vybavenia a informačných systémov, vrátane počítačových sietí 
a multimediálnej techniky pre všetky fakulty a pracoviská univerzity, ako aj oblasť školení 
z používania programového vybavenia a výpočtovej techniky. ÚVT zabezpečuje pripájanie 
pracovísk do sietí EU v Bratislave (Network of Economics University – NetEU) a do sietí 
SANET a internet a spravuje IP adresný priestor celoškolskej domény euba. Riaditeľ je 
podriadený rektorovi. 
 
1. VEDENIE  A  ORGANIZAČNÁ  ŠTRUKTÚRA 
 
RIADENIE  ÚSTAVU 
 
Riaditeľ    Ing. Anton Zdarilek 
I. zástupca riaditeľa  Ing. Augustín Novák 
II. zástupkyňa riaditeľa Ing. Zita Györffyová 
asistentka riaditeľa  Jana Navrátilová 
 
ODDELENIA 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 k 31.12.2008 bol 40,75, čo je pokles o 3 osoby voči 
rovnakému obdobiu v roku 2007.  
 
      Pokles nastal v oddelení správy systémov a sietí, hlavne ide o administráciu serverov 
s operačnými systémami Slackware Linux, Red Hat Linux, Free BSD  a všetkých služieb, 
ktoré bežia na týchto serveroch. V súčasnosti vykonávajú tieto práce 2 pracovníci na 
polovičný úväzok, navzájom nie sú zastupiteľní pre rozdielnu náplň práce. Tento stav 
neumožňuje overovanie a následnú realizáciu nových informačných technológií a tiež 
prevzatie a administrovanie serverov FHI. Nedostatok odborných pracovníkov sa prejavuje aj 
medzi technikmi, ktorí v počte 4,5 zabezpečujú prevádzku výpočtovej techniky na všetkých 
bratislavských pracoviskách a bratislavských internátoch EU 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. 
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2. VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
 
     V oblasti vedeckovýskumnej činnosti ÚVT spoluorganizoval s KAI FHI a KVTI NHF 
5. 3. 2008 medzinárodnú vedeckú konferenciu „Inovačný proces v e-learningu“. Konferenciu 
zároveň aj technicky zabezpečovali pracovníci ÚVT. 
 
     ÚVT sa podieľal v roku 2008 na riešení projektu vysokorýchlostnej akademickej siete 
SANET čiastkovým projektom bratislavskej metropolitnej siete a v januári 2008 bol  
pripojený objekt Výučba 3 a Internát vo Vlčom hrdle optickým pripojením do siete NetEU a 
SANET. Následne pracovníci ÚVT zrealizovali WiFi sieť v internáte Vlčie hrdlo, kde sa 
nainštalovalo 8 bezdrôtových prípojných bodov, aby bola možnosť sa pripojiť z ľubovoľného 
miesta internátu do siete NetEU a do internetu. 
 
     ÚVT sa v roku 2008 vzhľadom na zmenené podmienky podávania rozvojových projektov 
zameraných len na telesne postihnutých študentov nezapojil do rozvojových programov. Žiaľ, 
ani operačný program Informatizácia spoločnosti, cieľ 5.1 Rozvoj informačnej 
infraštruktúry sa nedal realizovať v rámci bratislavského kraja, preto stagnoval rozvoj 
vnútorných počítačových sietí v objektoch výučby a výmena počítačov v učebniach a na 
pracoviskách. 
 
     Pre akademický rok 2008/2009 neboli obnovené rozvojové projekty v oblasti IKT,   
pretože v minulom období zabezpečovali ďalší rozvoj univerzity v tejto oblasti. 
 
     V rámci svojej výskumnej a vývojovej činnosti ÚVT vypracoval projekt počítačových sietí 
internátu Ekonóm na Prístavnej ulici a pripravil podklady do verejnej súťaže, kde sa na 
základe toho dodávateľsky zrealizovali počítačové siete zatiaľ na prvom až treťom poschodí. 
Práce boli financované z vlastných prostriedkov EU v Bratislave. 
 
      ÚVT v spolupráci s Centrom univerzitných služieb spracovali projekt prechodu na Euro 
pre stravovací systém. Na základe výberového konania sa realizoval nový stravovací systém 
CardPay. S prechodom jedálne na Dolnozemskej do ekonomického prenájmu bolo treba 
vyriešiť aj nové rozvody pre snímače, počítače a pre výdajné terminály. Súčasne sa museli 
preškoliť aj používatelia systému CardPay. Technické zložky ÚVT to zvládli a stravovací 
systém bol od októbra 2008 uvedený do ostrej prevádzky. 
  
     V rámci riešenia zadaní a projektov zabezpečili pracovníci ÚVT a CVT STU vypracovanie 
špecifikácie finančného informačného systému (SOFIA2) na základe zadania z Ministerstva 
školstva SR ako podklad pre výberové konanie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.   
 
3.  PORADENSKÁ,  ŠKOLIACA  A KONZULTAČNÁ  ČINNOSŤ 
 
     Odborní pracovníci ÚVT poskytovali konzultačné služby pri spracovávaní zadávacích 
podkladov pre verejné súťaže na obstarávanie informačných systémov, databázových 
systémov, VT a počítačových sietí, konzultácie 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, 
PowerPoint, Internet Explorer) a produktom, ktoré zastrešuje ÚVT (AIS2, SPIN, CardPay, 
Štátna pokladnica a vlastné aplikácie)  
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     V rámci poradenskej činnosti pracovníci ÚVT zabezpečovali prípravu, výrobu a 
distribúciu študijných materiálov pre odborné vzdelávanie poriadané ÚVT, scanovanie 
dokladov, dokumentov, grafov, tabuliek a obrázkov, úpravu dokumentov pomocou programu 
OCR Recognita, tvorbu prezentácií v MS PowerPoint, napaľovanie CD a DVD pre 
pedagogický proces a pre potreby školy podľa požiadaviek pracovísk.  
 
     V rámci školiacej činnosti zorganizovali rad školení pre systémy AIS2, SPIN, CardPay 
a e-learning LMS Moodle, pričom priebežne poskytovali konzultačnú činnosť jednotlivým 
používateľom. Pre e-learnig LMS Moodle pracovníci pripravili vzorové lekcie. 
Spoluorganizovali kurzy o aplikácii MS Excel v praxi „Excel pro Controllery“.  
Vo februári 2008 bolo zorganizované školenie zo zákona č. 428/2002 o ochrane osobných 
údajov so zameraním na špecifické prostredie vysokých škôl. Školenia sa zúčastnilo 190 osôb 
z 12 slovenských vysokých škôl, vrátane EU v Bratislave. 
 
4.  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 školstva SR a spoločnosťou Microsoft. 
 
     ÚVT spracoval návrh projektu, vykonával odborný dozor a poradenstvo počas realizácie 
prác v rámci areálu Vlčie hrdlo pre pripojenie objektu Výučba 3 a internátu Vlčie hrdlo a pri 
realizácii prác na počítačových rozvodoch v internáte Ekonóm na Prístavnej ulici.  
 
     V roku 2008 prebehla prestavba www stránky EU v Bratislave, ako po funkčnej, tak aj 
grafickej a obsahovej stránke. V dôsledku toho prebiehalo obsahové naplnenie a aktualizácia 
celouniverzitného informačného www servera, ako aj úpravy a opravy www stránok podľa 
požiadaviek pracovísk a súčasne sa priebežne vkladali oficiálne dokumenty na stránky. 
 

AULA 
 
     V roku 2008 (26.9.2008) bola odovzdaná do užívania nová aula. ÚVT pripravil pre 
projektantov požiadavky na technické vybavenie počítačovými sieťami, audio-vizuálnymi 
systémami a pripojením do internetu. Prepojenie auly do siete NetEU sa realizovalo, až po 
ukončení výstavby auly z vlastných prostriedkov ÚVT z rozvojových projektov, optickým 
prepojením do budovy Výučba 1. Aula je vybavená počítačovou sieťou s vlastným uzlom, 
pripojenie na rýchlosti 1°Gb do najbližšieho uzla, jednotlivé prípojky sú pre 10/100Mb. 
Audio-video obsahuje štyri základné skupiny – ozvučenie, tlmočenie, projekciu a kamerový 
záznam. Obsahuje najmodernejšiu techniku s vysokou kvalitou zvuku, obrazu a rozlíšenia 
kamier. V sále sú tri výkonné nezávislé dataprojektory, na chodbách sú plazmové obrazovky 
s nezávislým obrazovým výstupom, pre obrazový záznam sú v sále inštalované tri diaľkovo 
ovládané kamery, tlmočenie je možné pre 650 účastníkov naraz v štyroch jazykoch paralelne.  
Obrazovú a zvukovú réžiu zabezpečuje Oddelenie dištančného vzdelávania a multimédií 
ÚVT. Náročnosť systému dokumentuje požiadavka dodávateľa na vyškolenú obsluhu 
najlepšie s vysokoškolským vzdelaním so zameraním na réžiu, čo nevieme zabezpečiť. 
Z usporiadavaných akcií zabezpečujeme aj priame záznamy na DVD, prípadne realizujeme 
spracovanie záznamu aj s titulkami a úpravou ozvučenia. 
 
     E-LEARNING – v oblasti e-learningu sa zapojilo ÚVT do riešenia nasadenia produktu LMS 
Moodle do praxe pre tvorbu a využívanie kurzov prostredníctvom nových foriem vzdelávania. 
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Pomerne veľa času sa venovalo konzultáciám a poradenstvu v oblasti e-learningu 
s možnosťou využitia produktu Moodle a tvorbe jednotlivých modulov, vzorových lekcií 
a kurzov pracovníkom najmä z neinformatických pracovísk. Následne bolo potrebné 
poskytnúť pomoc a konzultácie pre pedagógov a študentov pri problémoch s prácou s e-
learningovým systémom. Na zvýšenie výkonnosti systému sa inštaloval nový server 
jazyky.euba.sk s OS Slackware Linux. Spolupracovali sme pritom s Ústavom jazykov pri 
zapisovaní študentov na jazyky, poskytli sme užívateľskú podporu, pridávanie testov, výber 
dát z databázy.  
 
VIDEOKONFERENCIE – ÚVT je zapojený v rámci celoslovenského projektu do 
medzinárodného videokonferenčného systému VRVS a novovytvoreného systému EVO, do 
ktorého prispieval videokonferenčným vysielaním spolu s pracoviskom na FHI. 
Videokonferenčný systém EVO sa používal aj pri zavádzaní AIS2 pre on-line spojenie s UPJŠ 
Košice.  
 
CENTRÁLNY REGISTER ŠTUDENTOV (CRŠ) a od roku 2008 aj Centrálny register 
zamestnancov (CRZ) treba upresňovať mesačne a jeho upresňovanie na MŠ SR zaberalo 
veľmi veľa času, nakoľko dáta z fakúlt boli nekonzistentné, neobsahovali potrebné položky, 
ktoré sa museli na niekoľko kôl dopĺňať. Od roku 2009 sa budú dáta do CRŠ poskytovať 
z nového akademického informačného systému AIS2. Do CRZ sa dáta budú posielať 
z pôvodných systémov personalistiky, po zavedení nového finančného IS sa budú dáta 
poskytovať priamo cez rozhranie. 
 
REGISTER PREUKAZOV ŠTUDENTA - Administrácia databázy vydaných preukazov všetkých 
študentov EU v Bratislave. Obsahuje povinné údaje o študentovi, navyše aj evidenciu vydania 
preukazov študenta. Podľa podkladov z pedagogických 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, stravovanie, knižnica). 
 
PROJEKT AIS2 z UPJŠ sa pripravoval v spolupráci s vedením univerzity a Prírodovedeckou 
fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pracovníci ÚVT zároveň pomohli pri 
napĺňaní číselníkov. Prebehli školenia gestorov z fakúlt na počítačoch v učebni ÚVT na 9 
poschodí. Zároveň sa zakladali noví používatelia, napĺňali sa študijné plány, pripravovali sa 
údaje zo starého systému Študent do AIS. Vzhľadom na prípravu nového akademického roku 
sa zaviedla elektronická prihláška pre uchádzačov o štúdium na I., II. a III. stupeň štúdia. 
Systém je veľmi obsiahly a náročný na správu, preto sa muselo veľa konzultovať 
s dodávateľom riešenia. 
 
PROJEKT THESES - plagiátorstvo záverečných prác z Masarykovej univerzity v Brne bol 
zavádzaný v priebehu roka 2008 tak, aby sa v akademickom roku 2008/2009 všetky 
záverečné práce mohli testovať na plagiátorstvo. Pre realizáciu zavedenia projektu bola 
nevyhnutná príprava vstupných dát užívateľov, nastavovanie, vkladanie testovacích dát, 
overovanie funkčnosti. Zároveň sa s riešiteľským kolektívom zabezpečila výmena skúseností 
a poznatkov a vznesené pripomienky ku chodu systému boli do riešenia zapracované.  
 
SYSTÉM „SPIN“ – komplexný ekonomický informačný systém – vyžadoval v roku 2008 
zásadnú novelizáciu v súvislosti s prechodom na euro. To si vyžiadalo inštaláciu nových 
klientov, školenia používateľov, administráciu, spúšťanie nových euroverzií, spúšťanie zmien 
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v databáze, konverzie predbežné a pre duálne zobrazovanie, mesačné uzávierky 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 2008 bolo 
vydaných cca 3700 nových preukazov študentov dennej a externej formy pre všetky fakulty, 
vrátane PHF EU v Košiciach, približne 90 preukazov zamestnancov, 60 preukazov ITIC pre 
učiteľov, ako aj ďalšie preukazy pre dôchodcov a pre cudzích stravníkov. V tomto roku sa 
pripravovali preukazy študentov prvého ročníka na základe návratiek a následného 
skenovania priložených fotografií v počte cca 3300 ks. Pracovníci ÚVT preprogramovali 
aplikáciu pre tlač kariet.  
 
     Po zápisoch prebiehalo predlžovanie platnosti preukazov vydaných v predošlých rokoch 
v celkovom počte cca 9100 preukazov. Na pracovisku ÚVT sa vydávali aj duplikáty za 
poškodené a stratené karty za rok 2008 v počte cca 450 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. Pre zvýšenie informovanosti 
študentov o využití preukazov študenta bola vytvorená webová stránka 
www.euba.sk/preukazstudenta . Pre zamestnancov prebiehala nová aktivácia a  personifikácia 
preukazov pre externé aplikácie. 
      Pre skvalitnenie a pre pridanie nových funkcionalít sa inštalovala nová verzia programu 
EMStudent v7.0 na výrobu identifikačných čipových kariet, program má rozšírené 
funkcionality vo väzbe na odosielanie dát do CKM, prebehlo dolaďovanie fotenia na IČK, 
program  nedokázal spolupracovať so sambou cez router a bol veľmi pomalý pri ukladaní 
fotiek na pracovné stanice – preto sa zvolila inštalácia a konfigurácia interného SAMBA 
serveru. Riešila sa súčasne migrácia dát a skriptov pre prenos údajov do závislých aplikácií. 
Priebežne sa vykonávala údržba  databázy študentov a zamestnancov v systéme EMStudent. 
 
ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÉ PANELY – ÚVT spravuje 6 elektronických informačných 
panelov,  umiestnených v objektoch EU v Bratislave na Dolnozemskej ceste, kde zabezpečuje 
zverejňovanie informácií, ktoré majú veľkú vypovedaciu  schopnosť a sú určené pre širokú 
verejnosť. 
 
5.  SERVISNÉ  A  VÝVOJOVÉ  ČINNOSTI 
 
Vývoj a servis aplikácií 
      Pracovníci oddelenia informačných systémov a registra študenta administrovali 
informačné systémy na EU v Bratislave (Identifikačný a stravovací systém Kredit7, 
Stravovací systém CardPay, Personalistiku fakúlt a EU v Bratislave), nastavovali a spravovali 
tieto systémy a ich používateľov, konzultovali  používateľom, odstraňovali problémy 
v súčinnosti s dodávateľmi, robili mesačné uzávierky a inventúry, nastavovali výstupy. 
V závere roka 2008 pripravili prechod na Euro a zaviedli nové verzie do prevádzky.  
 
      V rámci pravidelných aktivít sa spracovávali a odosielali na Ministerstvo školstva údaje 
pre Centrálny register študentov CRŠ a Centrálny register zamestnancov CRZ.  
 
     Pracovníci oddelenia vyvíjali aj nové programové systémy a aplikačné programy. 
Analyzovali a  rozvíjali systémy už uvedené v praxi. Jednalo sa predovšetkým o vytvorenie 
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nových verzií s menou euro (registračné listy pre Sociálnu poisťovňu, pre maticu na Verejné 
obstarávanie, Odvody trvalé a netrvalé, Štátna pokladnica, Správa príspevkov DDS cez 
internet, Elektronické posielanie údajov do DDS prostredníctvom xml-súboru). Urobila sa 
analýza, programovanie a zavedenie nového modulu do mzdovej učtárne - preprogramovanie 
na euroverziu. 
     Zároveň programátori analyzovali,  programovali a zavádzali čiastkové programy, ktoré 
zvyšujú funkcionalitu systémov alebo reagujú na zmeny v zákonoch. Z aktivít treba spomenúť 
práce na moduloch „Absolvent EU v Bratislave“ - upravenie programu na základe požiadavky 
Pedagogického oddelenia. „Ubytovanie študentov“ - úprava programu podľa požiadaviek 
ubytovateliek. „Štipendiá študentov“ – administrácia a tvorba výstupu do Štátnej pokladnice 
a preprogramovanie na euroverziu. „Štipendiá doktorandov“ - analýza, programovanie 
a zavedenie nového modulu na fakulty, administrácia, tvorba výstupu do Štátnej pokladnice 
a preprogramovanie na euroverziu. 
 
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), priemerné využitie pre pedagogický 
proces je do 60%, v piatky a soboty výučba nie je, využitie vo voľnom čase pre 
individuálnu prácu je do 85%, 

Výučba 2  
8. poschodie (A8.04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 16, 17), priemerné využitie pre 
pedagogický proces je do 90% vrátane sobôt, využitie vo voľnom čase pre 
individuálnu prácu je do 95%, ale len v učebniach s PC, terminálové učebne (A8.05-
08 a A8.16) nemajú prístup na internet.  
9. poschodie (A9.06, 07, 08, 09, 12, 14, 15, 16, ), - pre pedagogický proces sa 
využívajú len A9.14-16, využitie je do 85%, v sobotu výučba nie je, využitie vo 
voľnom čase pre individuálnu prácu je do 80%. Učebne A9.06-09 sú určené pre 
využívanie vlastných notebookov – využitie do 75%. 

Horský park  
študovňa obsahuje 21 počítačov, len pre individuálnu prácu, využitie do 90%, 

CĎV Palisády (len technická údržba)  
 2 učebne, spolu 30 počítačov. 
 
     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 výlučne na školenia, kurzy, semináre, videokonferencie 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. 
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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.  
      Zabezpečovala sa prevádzka siete, optimalizácia záťaže v sieti, lokalizácia a 
odstraňovanie porúch, správa sieťových služieb, systémová údržba serverov, správa prístupu 
do siete SANET. V rámci servisných činností sa vykonali rôzne rekonfiguračné práce na sieti 
NetEU vo všetkých priestoroch s cieľom zvýšiť prenosové rýchlosti a zvýšiť spoľahlivosť 
prenosov.  
 
      Nainštalovanie a nastavenie komerčného a účinnejšieho antispam programu (odstraňuje 
nevyžiadanú mailovú poštu spam) Cloudmark pre kontrolu mailov a komunikácia o možnej 
zľave pre školy. Nakoľko cena bola aj po zľave neadekvátna, po uplynutí skúšobnej doby 
začiatkom mája došlo k preinštalovaniu na bezplatné doterajšie riešenie antispamovej ochrany 
voľne dostupným programom SpamAssassin . 
 
      Odborní pracovníci ÚVT spravujú celkom 29 uzlov počítačovej siete v rámci pracovísk 
univerzity v celej Bratislave. Spravovaná sieť má približne 3100 aktívnych portov, kde je 
reálne pripojených približne 2700 počítačov, vrátane študentských. Zároveň zabezpečujú chod 
cca 1700 počítačov a k nim príslušenstvá v učebniach a u zamestnancov na bratislavských 
pracoviskách.  
 
     Vykonávala sa správa a registrácia internetových domén vo vzťahu k slovenskému 
registrátorovi internetových domén SK-NIC a spracovávali sa záznamy subdomén do DNS 
servera podľa požiadaviek používateľov. 
 
     Na základe príkazu rektora sa ukončila transformácia všetkých e-mailových kont 
zamestnancov na celoškolskom serveri na tvar meno.priezvisko@euba.sk. Zároveň prebiehalo 
spravovanie a zakladanie mailových kont na celoškolskom serveri new-dec.euba.sk . 
 
     V tejto súvislosti prebehla aj inštalácia, nastavenie a otestovanie nového webmailu 
s použitím softvéru Round Cube. Nové riešenie má minimalizovať riziká s rozposielaním 
spammu,  je rozdelené na interný webmail https://wmail.euba.sk, ktorý je prístupný len z EU 
v Bratislave a externý webmail https://outmail.euba.sk, ten je prístupný odvšadiaľ, má 
nastavený tvrdší limit na posielanie mailov a využíva skript, ktorý kontroluje množstvo 
mailov a ak presiahne stanovený limit, upozorní na to administrátora a preposielanie zastaví. 
 
     V ÚVT prebiehalo administrovanie 9 ks. serverov s OS FreeBSD, OpenBSD 
s celoškolskými službami, administrácia serverov s OS Slackware Linux ( www, bunny 
vyuka, terra, net-v1, new-uvt), administrácia serverov s OS Red Hat Linux, (ais1, asi2, ais3) 
pre Akademický informačný systém. Zároveň prebehli prípravné práce pre získanie certifikátu 
od certifikačnej autority pre sever AIS2.euba.sk a e-prihlaska.euba.sk. 
 
     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. 
     Pre aplikáciu Hodnotenie kvality sa v spolupráci s firmou PosAm inštaloval nový server 
s OS Ubuntu, inštalovali sa na pracovné stanice vybraných pracovníkov klientské programy.  
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     Na ÚVT sa spravujú licencie z programu Microsoft Campus Agreement a Microsoft 
Select, ako aj sa zabezpečuje predlžovania a úhrada za iné softvérové produkty. 
 
     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 nastavenia profilov elektronickej 
pošty, PC Translator, Acrobat Reader, Statgraphics, NERO a ďalších produktov 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 presunoch PC od používateľa k ďalšiemu používateľovi, po neodborných 
zásahoch užívateľov, prípadne po zavírení, nastavenie automatického UPDATE pri 
Win2000, WinXP a Vista, riešenie problémov s prijímaním a odosielaním e-mailov 
(zabudnuté heslá, preplnené poštové schránky). 
 
Prehľad počtu systémových zásahov podľa jednotlivých fakúlt a pracovísk  
                                                                                                                                  Tab.4.1.1 

Pracovisko Počet zásahov
v roku 2007  

Počet zásahov 
v roku 2008 

Rektorát 160 283 
ÚVT 22 62 
UJ 114 139 
CUS 18 12 
ÚMP 0 5 
KTVS 12 8 
FPM 134 155 
FMV 51 73 
FHI 101 214 
OF 139 179 
NHF 129 175 
spolu 880 1305 

Poznámka: Tabuľka neobsahuje technické zásahy a následné sprevádzkovanie počítačov) 
 
      V rámci činností skupiny technického zabezpečenia (4,5 pracovníka) sa realizovali, mimo 
už spomínaných činností, aj ďalšie, ako je pravidelná profylaktická údržba 36ks serverov, 
1700ks PC na učebniach a pracoviskách univerzity, 255ks notebookov, 945ks tlačiarní, 
opravy na sieťových rozvodoch po celej škole, zhodnocovanie vyradenej techniky 
vymontovaním použiteľných náhradných dielov pre servis starších PC, pripojenie novej 
počítačovej siete v internáte Ekonóm v Prístave, inštalácia 8ks WiFi prípojných bodov 
v internáte vo Vlčom hrdle  a pripojenie na optickú trasu.  
 
Inštalovala sa nová výpočtová technika na pracoviskách v počte 132 ks PC počítačov, 71 ks 
tlačiarní, 28 ks dataprojektorov a množstvo ďalšieho príslušenstva k počítačom, ako scannery, 
switche, multifunkčné zariadenia a pod. Pri inštalácii novej VT sa pracovníci oddelenia 
technického zabezpečenia okrem fyzického nainštalovania každého kusu techniky podieľali aj 
minimálne 60% na softvérovom inštalovaní PC a s tým súvisiacim prenášaním údajov zo 
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starých PC na nové, čo značne vyťažilo týchto pracovníkov a na tvorivú činnosť – nové 
rozvody sietí a opravy VT mali veľmi obmedzené kapacity.  
     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 spoločenských priestoroch a po posluchárňach, vrátane 
audiovizulálnej techniky na Ústave jazykov. Počas prázdnin sa zabezpečila kompletná 
profylaxia, údržba a oprava didaktickej a multimediálnej techniky.  
     Pre pracoviská a najmä pre pedagogický proces sa vykonávalo skenovanie dokladov, 
dokumentov, grafov, tabuliek a obrázkov s následnou úpravou v programe OCR Recognita. 
Zároveň pre študijné oddelenia sa vytlačilo 1250 ks dodatkov k diplomom. 
     V rámci servisných a prevádzkových činností pracovníci ÚVT zabezpečovali 
multifunkčnú a televíznu techniku v spoločenských priestoroch a posluchárňach a najmä 
kompletné audio-video technické zabezpečenie v novej Aule. Z akcií v Aule sa robia aj 
priame videonahrávky, ako napr. z posedenia s ministrom zahraničných vecí Veľkej Británie 
pánom Millibandom, ktoré pri ukončení akcie sú ihneď k dispozícii. V 
špecializovaných jazykových učebniach sa prevádzkovala audio a video technika. 
 
6. HOSPODÁRENIE  
 
     Ústav výpočtovej techniky zabezpečoval svoju prevádzku a prevádzku výpočtovej 
techniky na fakultách a pracoviskách EU v Bratislave najmä z dotačných prostriedkov.  
 
     Obstarávanie komodít z oblasti výpočtovej techniky je zverené Ústavu výpočtovej 
techniky pre všetky bratislavské fakulty a pracoviská a riadilo sa podľa internej smernice o 
verejnom obstarávaní v podmienkach EU 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 kopírovacej techniky. Pripravili  
špecifikácie pre všetku nakupovanú výpočtovú techniku, pripravili podklady pre výberové 
konanie na aktívne sieťové prvky, tonery, náhradné diely, príslušenstvo, recykláciu tonerov, 
softvéry a ďalšie komodity. 
 
     Oddelenie prevádzkovo-hospodárske zabezpečovalo vypracovanie prieskumov trhu, 
cenové ponuky a pripravovalo návrhy zmlúv pre potreby verejného obstarávania tovarov 
a služieb spojených s prevádzkou výpočtovej techniky. V spolupráci so sekretariátom ÚVT 
bolo zrealizovaných 434 objednávok a obstaraní podľa zmlúv pre rôzne pracoviská 
v úhrnnom objeme cca 3,420 mil. Sk. V rámci celkového čerpania DÚ z rozpočtu ÚVT za rok 
2008 sa využilo 189 tis. Sk. 
 
     V rámci hospodárskych aktivít ÚVT sekretariát vybral na poplatkoch a vo fakturácii 
celkovo 465 tis. Sk, čo je menej ako v roku 2007, avšak väčšina študentov už realizovala 
platbu bezhotovostne. Na podnikateľskej činnosti sa získalo 49 980 Sk. 
 
     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. Zabezpečil sa v druhom polroku 2008 odnos a odvoz 173 ks 
notebookov a PC počítačov s monitormi, 77 ks tlačiarní a množstvo iných vyradených 
predmetov, ako napr. chladničky, scannery, kopírky, televízory, klávesnice a pod. na 
ekologickú likvidáciu. V súvislosti so sprevádzkovaním jedálne súkromnou firmou sa 
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pracovníci ÚVT podieľali na vyraďovaní a likvidácii výpočtovej (ale aj kuchynskej) techniky 
v celkovom finančnom objeme 1,8 mil. Sk. Čo sa týka vyradených PC počítačov, vo 
finančnom vyjadrení bola vyradená a zlikvidovaná VT v objeme vyše 20 miliónov Sk.  
 
ZASTÚPENIE V SPOLOČENSKÝCH ORGANIZÁCIÁCH 
 
     Riaditeľ ÚVT Ing. Anton Zdarilek zastupuje EU v Bratislave v združení SANET, kde je 
predsedom Revíznej komisie a členom Riadiacej rady projektu „SANET do škôl“, menovaný 
ministrom školstva. V SANET-e aktívne pracuje aj Ing. Györffyová ako zastupujúci člen EU 
v Bratislave na Valných zhromaždeniach.  
 
     Združenie EUNIS Slovensko je určené na podporu tvorcov a prevádzkovateľov 
informačných systémov na slovenských vysokých školách a spolupracuje s EUNIS Europe. 
Viceprezidentom združenia EUNIS je riaditeľ ÚVT Ing. Anton Zdarilek. 
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4.2  ÚSTAV  JAZYKOV 
 
1.  VEDENIE  A  ORGANIZAČNÁ  ŠTRUKTÚRA 
 
VEDENIE 

 
Riaditeľka                                  prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD. 
Zástupkyňa riaditeľky                  Mgr. Eva Janíčková 
Tajomníčka                                    Mária Farkašová 
Členovia                                          PhDr. Eleonóra Zsapková, PhD.  
                                                         PhDr. Milena Helmová   
                                                         PhDr. Iveta Rizeková    
                                                         PhDr. Katarína Strelková, CSc.  
 
KATEDRY 
 
Katedry anglického jazyka            vedúca PhDr. Eleonóra Zsapková, PhD.   
Katedry nemeckého jazyka           vedúca PhDr. Milena Helmová                             
Katedry románskych jazykov       vedúca PhDr. Iveta Rizeková 
Katedry slovanských jazykov        vedúca PhDr. Katarína Strelková, CSc   
 
PERSONÁLNY  ROZVOJ  
 
     Počet učiteľov a ich kvalifikačnú štruktúru  dokumentuje tab. 4.2.1. V LS 2007/2008 sa 
zrealizovali výberové konania na funkčné miesta profesorov a docentov, na základe ktorých 
sa mimoriadnym profesorom stala doc. PhDr. Daniela Breveníková, CSc. z Katedry 
anglického jazyka.                                                    
 
Počet učiteľov a ich kvalifikačná štruktúra v roku 2008            Tab.4.2.1 

 
profesori docenti odb. 

asis. ext. OA asistenti lektor 
zahr. 
lektor 
MŠ SR 

Spolu 

KAJ 1 1 22 - - 1 - 25 
KNJ 1 2 17 - 1 - 2 23 
KRoJ 1 2 13 - - - - 16 
KSJ - - 4 1 - - - 5 
 Spolu 3 5 56 1 1 1 2 69 

 
 
 
2.  VZDELÁVACIA  ČINNOSŤ 
 
      Vzdelávacia činnosť prebiehala v rámci kreditového systému na EU v Bratislave. Naďalej 
konštatujeme osobitosti aplikovania tohoto systému do výučby cudzích jazykov na 
jednotlivých fakultách EU v Bratislave z hľadiska stupňa jazykovej výučby podľa ECTS ako 
aj vyučovacej výmery. Aj tento rok pozitívne hodnotíme zaradenie testovania vstupných 
jazykových vedomostí študentov v druhom cudzom jazyku, čo opätovne preukázalo, že 
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homogénne zloženie jazykových skupín je východiskovou bázou pre zvyšovanie kvality 
výučby cudzích jazykov na všetkých fakultách EU v Bratislave.  
      Pedagógovia Ústavu jazykov majú permanentný záujem o sebavzdelávanie a svoj 
profesionálny rast. Dôkazom je aj účasť všetkých členov katedier Ústavu jazykov na sérii 
školení v rámci celouniverzitného projektu ESF pod názvom Vytvorenie integrovaného 
systému zabezpečenia a zdokonaľovania kvality na EU v Bratislave od marca do augusta 
2008. 
      Dôležitou súčasťou činnosti Ústavu jazykov EU v Bratislave v oblasti vzdelávania bola 
príprava nového študijného programu “Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia“  v rámci 
akreditovaného študijného odboru „Cudzie jazyky a kultúry“. Ústav jazykov zabezpečuje 
výučbu jazykov na všetkých fakultách EU v Bratislave. Zastúpenie jednotlivých cudzích 
jazykov je uvedené v Tab.4.2.2. 
 
Zastúpenie výučby cudzích jazykov v %                                          Tab.4.2.2 
Jazyk LS 2007/2008 ZS 2008/2009 
Anglický jazyk 50,61 51,76 
Nemecký jazyk 27,78 29,5 
Španielsky jazyk 8,42 6,57 
Francúzky jazyk 7,13 7,5 
Ruský jazyk 3,15 2,59 
Taliansky jazyk 2,59 1,72 
Slovenský jazyk 0,32 0,36 
 
Pedagogické povinnosti učiteľov Ústavu jazykov sú uvedené v tab.4.2.3. 
Úväzky učiteľov                                Tab.4.2.3 
Katedra Priemerný týždenný úväzok 
KAJ 12 
KNJ 12 
KRoJ 12 
KSJ 13 
ÚJ EU CELKOM 12,25           
 
 
 
3.  VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ   
 
      V poslednom období sa kladie v celej spoločnosti, teda aj na EU v Bratislave, mimoriadny 
dôraz na dôležitosť vedeckovýskumnej činnosti pedagógov. Vzhľadom na túto skutočnosť 
možno konštatovať, že pedagógovia Ústavu jazykov sa mimoriadne aktívne zapájajú do 
vedeckovýskumnej činnosti. Túto aktivitu možno pozorovať v podobe zvýšenej publikačnej 
činnosti (v počte 139 výstupov za r. 2008), ale aj v podobe rozvitej participácie na mnohých 
projektoch, či už ide o projekty KEGA alebo o interné grantové projekty, či projekty iných 
fakúlt univerzity, na ktorých sa svojou prácou podieľajú pedagógovia Ústavu jazykov ako 
schválení riešitelia. Môžeme skonštatovať, že táto skutočnosť v podobe zvýšenej 
vedeckovýskumnej a publikačnej aktivity pracovníkov Ústavu jazykov priniesla a prináša 
vynikajúce a aplikovateľné výsledky nielen pre samotný ÚJ, ale aj pre celú univerzitu. 
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        Z  prepojenia pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti rezultuje aj profilácia a ciele 
vedeckovýskumnej činnosti. Za mimoriadny úspech Ústavu jazykov považujeme akreditáciu 
a schválenie nového študijného programu Ministerstvom školstva SR v r. 2008. Nemožno 
však povedať, že ukončenie prípravy nového študijného programu na akreditáciu k 30.4.2008 
bolo jedinou činnosťou ÚJ. Práve naopak, pedagógovia tohto pracoviska pracovali po celý 
rok vo viacerých projektoch. Riešiteľský kolektív z KAJ a KNJ  (KEGA č. 484 “Princípy 
a metódy tvorby študijného programu medziodborového štúdia Aplikované jazyky 
a interkultúrna komunikácia“) sa v 1. roku riešenia zaoberal komparáciou študijných 
programov v oblasti „Cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie“ na slovenských 
a zahraničných univerzitách. Výsledkom bolo formulovanie princípov pre tvorbu študijného 
programu medziodborového štúdia.  

Katedry AJ, NJ a SJ začali riešenie štyroch interných grantových projektov (2008-
2010): „Analýza súčasného ruského ekonomického textu a jej aplikácia na tvorbu učebných 
pomôcok“, Hospodársky a diplomatický protokol v diplomatickej praxi Slovenskej 
republiky“, „Zefektívnenie práce s odborným textom v anglickom jazyku na EU v Bratislave 
so zameraním na informačné technológie a sociálno-ekonomickú problematiku“ a „Aplikácia 
inovatívnych učebných metód na tvorbu študijných materiálov pre potreby špecializovaného 
jazykového kurzu Wirtschaftsdeutsch im Handel na Obchodnej fakulte EU v Bratislave“. Tak 
ako aj v minulých rokoch, pedagógovia ÚJ participovali na projektoch iných pracovísk EU 
v Bratislave. Ide o päť projektov VEGA: „Faktory a determinanty štrukturálnych vzťahov 
v distribučných procesoch v podmienkach internacionalizácie a globalizácie obchodovania 
a ich vplyv na realizáciu distribučnej stratégie firmy“, ktorý sa realizuje na Obchodnej fakulte, 
„Vývojové trendy v poistnom krytí životných a neživotných rizík“ (NHF), „Kultúrna 
pluralita, interkultúrna komunikácia a vytváranie interkultúrnych kompetencií“ (FMV), 
„Nové prístupy k riadeniu ponuky priemyselných podnikov“ (OF) a projekt „Podpora 
controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových systémov 
v krajinách EÚ“. Pedagógovia ÚJ participujú aj na jednom internom grantovom projekte OF: 
„Vypracovanie metodiky vhodnosti použitia e-learningového spôsobu vyučovania“. 

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku organizoval ÚJ EU v Bratislave v r. 2008 
viaceré podujatia, na ktorých participovali všetky katedry. Najdôležitejším prierezovým 
podujatím bola jednorazová výstava publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti pod názvom 
„Paleta z písomností“ v novembri 2008. Táto výstava dokázala, že naši pedagógovia úspešne 
a kvalitne skĺbujú výučbu cudzích jazykov s ich vedeckým napredovaním. Reagovali tým na 
výzvy a štúdie Európskej únie v oblasti zvyšovania jazykovej kompetencie. 

Súhrnne možno konštatovať, že všetky ciele, ktoré si Ústav jazykov, ako aj jednotlivé 
katedry na rok 2008 vytýčili, boli aj úspešne splnené. Medzi dosiahnuté výsledky je treba 
zaradiť aj veľké množstvo publikácií pedagógov ÚJ, ktoré boli vypracované v rámci rôznych 
domácich i zahraničných vedeckých i odborných konferencií a seminárov. Taktiež možno 
spomenúť neustále zlepšovanie kvality výučby, ktorá rezultuje z neustáleho kvalifikačného 
a multimediálno-technologického rastu jednotlivých učiteľov. Je potrebné spomenúť aj 
podanie dvoch nových projektov KEGA na rok 2009 (Príprava modernej vysokoškolskej 
učebnice nemeckého jazyka pre ťažiskový predmet „Odborný jazyk a komunikácia“, žiadateľ 
- doc. PhDr. Danuša Lišková, CSc. a Plurilingvizmus a význam interkultúrneho faktora vo 
viacjazyčnom vzdelávaní v podmienkach EU v Bratislave, žiadateľ - doc. PhDr. Ladislav 
Lapšanský, PhD.), čím sa Ústav jazykov zaraďuje medzi pracoviská s vysoko rozvinutou 
vedeckovýskumnou aktivitou aj so zapojením externých doktorandov do riešiteľských 
kolektívov. 
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Štruktúra projektov riešených v r. 2005 – 2008                               Tab.4.2.4 

Typ projektov r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 

Projekty EÚ ( 6. a 7. RP) 0 0 0 0 
Projekty ŠPVaV 0 0 0 0 
Projekty APVV + AV 0 0 0 0 
Projekty VEGA 0 0 0 0 
Projekty KEGA 2 2 2 1 
Projekty hosp. praxe  0 0 0 0 
Projekty MVTS 0 0 0 0 
Inštitucionálne projekty 2 2 2 4 
Projekty mladých prac. do 30 r. 0 0 0 0 
Iné projekty* 0 0 0 0 
 
Štruktúra projektov riešených fakultami EU v Bratislave v r. 2005 – 2008, 
v ktorých sú členovia riešiteľských kolektívov z Ústavu jazykov 

                                                                                   Tab.4.2.5                    
Typ projektov r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 

Projekty VEGA 3 3 2 5 
Inštitucionálne projekty 0 0 0 1 
      

Z uvedenej štruktúry projektov riešených v r. 2008 vyplýva, že tvorivý potenciál 
pedagógov ÚJ v danom roku nebol dostatočne využitý, nakoľko takmer 2/3 z možného počtu 
učiteľov neriešilo vedeckovýskumný projekt. Na druhej strane výrazne stúpol percentuálny 
podiel tvorivých pracovníkov, ktorí si zvyšujú kvalifikáciu v 3. stupni vysokoškolského 
vzdelania. Tento fakt korešponduje s hodnotením výstupov pri prehľade publikačnej činnosti 
za r. 2008.  
     V rámci organizácie hodnotovo a časovo náročnejších aktivít pracoviska za uplynulý rok 
musíme uviesť 4 významné medzinárodné konferencie a sympóziá a 4 podujatia v rámci 
Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2008. Ide o nasledovné konferencie a sympóziá: 
1.  Deutsch als fachbezogene Fremdsprache in Grenzregionen - medzinárodná 

konferencia germanistov, 7. – 8. február 2008 - Katedra nemeckého jazyka, 
2. Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe II - medzinárodné 

sympózium, 5. – 6. jún 2008 - UNIcert® LUCE a CercleS, 
3. Nové trendy vo vyučovaní anglického jazyka - medzinárodné vedecké sympózium 

v edícii Vedecké sympóziá 2008, 10. september 2008 - Katedra anglického jazyka, 
4. Nové prístupy k riadeniu ponuky podnikov a jazyková výchova ekonomických 

odborníkov  - medzinárodná vedecká konferencia, 2. október 2008 - Katedra marketingu 
OF a Katedra románskych jazykov ÚJ, 

5. Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2008 - 4 samostatné podujatia: 
• Paleta z písomností - prierezová výstava publikačnej činnosti riešenia projektových 

úloh, 24. – 27.11.2008,  
• Vedecké zasadnutie Katedry nemeckého jazyka - 1. rok riešení projektov KEGA 

3/6205/08 a IG č. 10, 25.11.2008, 
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• Vedecké zasadnutie Katedry románskych jazykov - problematika vedy a výskumu 
a tvorby vysokoškolských skrípt a učebníc v jazykoch: francúzština, španielčina, 
taliančina, 25.11.2008,  

• Vedecké zasadnutie Katedry slovanských jazykov - vedecké zasadnutie so 
slávnostným prevzatím knižného daru z Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave 
(knihy, CD, DVD) pre knižnicu KSJ, 26.11.2008. 

 
PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI za r. 2008 
 
      Štruktúra publikačných výstupov tvorivých pracovníkov ÚJ a súčasne aj pedagógov, ktorí 
nie sú zapojení do riešiteľských kolektívov, sa výrazne zmenila oproti r. 2007. Kým vo 
vykazovanom r. 2007 bolo v skupine A 1, A 2 a C len 51 výstupov, v r. 2008 je to viac ako 
dvojnásobok, t. j. 112 výstupov (v tom 76 vedeckých). Uvedený nárast ovplyvnilo viacero 
faktorov. Najvýraznejším bol prísun rozpočtových prostriedkov na zabezpečenie účasti 
pedagógov na zahraničných a domácich konferenciách ešte v r. 2007, v dôsledku čoho 
prichádzali konferenčné zborníky začiatkom r. 2008. Je  skutočnosťou, že publikované výstupy 
vo vykazovanom roku 2008 pokrývajú systematickú a tvorivú prácu z roku predchádzajúceho, 
napr. 8 výstupov z KEGA č. 48 a 49, 10 výstupov z IG č. 04 a 05 z 3. roku riešenia a 28 
výstupov z prvých vedeckých seminárov ÚJ. Zaujímavým faktom bola publikačná aktivita 
riešiteľov v projektoch z iných fakúlt univerzity (6 výstupov) v r. 2008. V neposlednom rade, 
a to najvýraznejším faktorom nárastu, bola na jednej strane inovatívnosť foriem vedeckej 
spolupráce, napr. Katedra románskych jazykov a Katedra marketingu - Nové prístupy 
k riadeniu ponuky podnikov a jazyková výchova ekonomických odborníkov  – 
medzinárodná vedecká konferencia, 2.10.2008 (11). Na druhej strane k aktivizácii pedagógov 
a tým nárastu výstupov (13) prispeli výzvy univerzity a jej dlhodobý zámer rozvoja.                     
V celkovom počte 112 výstupov A1, A2 a C bolo zastúpených 35 výstupov v rámci vedeckého 
pokračovania pedagógov ÚJ v externej forme doktorandského štúdia, čo korešponduje 
s dlhodobými zámermi Ústavu jazykov a jeho ďalšími cieľmi. 
 
Prehľad publikačnej činnosti za rok 2008                                        Tab.4.2.6   
 

 Rok vykazovania 2008 Počet  
Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie  

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v dom. vydavateľstvách  1  
Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie  

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách 1  
BCB Učebnice pre základné a stredné školy 1  
BCI Skriptá a učebné texty 4  
FAI Redakčné a zostavovateľské práce  3 

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie  
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných  časopisoch 2  
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch 1 
AFA Publikované pozvané príspevky. na zahr. vedec. konferenciách 1 
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 1 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 10 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 61 
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 2 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 5 
BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zbor. (konf. aj nekonf.) 16 
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zbor. (konf. aj nekonf.)  2 
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BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí 1 
Skupina X - Nezaradené  

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch 4 
AFL Postery v zborníkoch z domácich konferencií 1 
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách 1 
BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch 8 
BEF Odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch 2 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 4 
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch 1 

GII Rôzne publikácie a dokumenty 6 
Súčet 139 
 
 
4.  MEDZINÁRODNÁ  SPOLUPRÁCA 
  
       Medzinárodná spolupráca Ústavu jazykov vychádza zo samotného zamerania 
pracoviska, v dôsledku ktorého kooperujeme so zahraničnými vzdelávacími inštitúciami, 
ktoré pôsobia v Bratislave: British Council, Goetheho inštitút, Rakúsky kultúrny inštitút, 
Francúzsky inštitút, Taliansky kultúrny inštitút, Ruské centrum vedy a kultúry. Medzi aktivity 
s uvedenými inštitúciami patrí účasť na prednáškach zahraničných hostí, vedenie seminárov 
našimi pedagógmi s aplikáciou výučby do praxe. Veľkým prínosom pre vyhľadávanie 
zahraničných kontaktov a potenciálnej i väčšej spolupráce sú tvoriví pracovníci, ktorí riešia 
výskumné úlohy a prezentujú sa na zahraničných konferenciách. Do tejto skupiny radíme aj 
pôsobenie 2 zahraničných lektorov MŠ SR na základe medzivládnych dohôd (Rakúsko 
a SRN), ktorí prinášajú nové formy spolupráce a aktivity a zapájajú našich pedagógov do 
týchto aktivít. Za r. 2008 uvádzame niekoľko najvýznamnejších: 
• stretnutie Vincenta Obsitnika, veľvyslanca USA v SR, so študentmi na akademickej pôde 

EU v Bratislave, 27. 2. 2008 v spolupráci s FMV, 
• Ruta de los Mayas – prednáška PhDr. Tatiany Kotuliakovej, členky Katedry románskych 

jazykov, spojená s prezentáciou fotodokumentačného materiálu pre študentov 
španielskeho jazyka, 21. 4. 2008, 

• účasť študentov a učiteľov na prednáškach „Problematika trvalo udržateľného rozvoja“ a 
„Koncept TUR, Súčasný stav TUR vo Francúzsku, Výchova a vzdelávanie v oblasti 
TUR“ dňa 1. 10. 2008, 

• Cambridge Business English Day  – medzinárodný workshop 5 anglických autorov 
učebníc a vysokoškolských učiteľov University of Cambridge, 10.10.2008, 

• účasť pedagógov na medzinárodnej konferencii „Medzikultúrny dialóg – nástroj stability 
a rozvoja európskeho priestoru“ – organizovaná FMV EU spolu s Národným osvetovým 
centrom,  pod záštitou podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča 13. 10. 2008, 

• stretnutie študentov univerzity so zástupcami Nemeckého veľvyslanectva v Bratislave a 
Technickej univerzity v Berlíne na tému Medzinárodné parlamentné štipendium 
Nemeckého spolkového snemu, 24. 10. 2008 (s prednáškou vystúpil člen nemeckého 
spolkového snemu Bartolomäus Kalb), 

• účasť troch zástupcov Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave na vedeckom zasadnutí 
Katedry slovanských jazykov, na ktorom bol odovzdaný knižný dar najnovších odborných 
ruských publikácií, DVD a CD v počte 200 ks, 26.11.2008. 
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5.   SPOLUPRÁCA  S  PRAXOU,  PODNIKATEĽSKÁ  ČINNOSŤ             
 
1.  SPOLUPRÁCA  S  PRAXOU 
     Medzinárodné kontakty, riešenie mobilitných a iných projektov, členstvo 
v medzinárodných vedeckých a profesijných inštitúciách sú priestorom na obojstrannú 
spoluprácu v konkrétnych činnostiach a aktivitách. Za spojenie s praxou považujeme účasť 
našich pedagógov v štátnicových komisiách a v komisiách na výber štipendistov na štúdium 
v zahraničí. Ďalej je to členstvo a práca v redakčných radách, zabezpečovanie odbornej praxe 
na Slovensku pre zahraničných študentov, tvorba oponentských posudkov, diplomových 
a dizertačných prác, členstvo v komisiách pre obhajobu diplomových prác, tvorba recenzií pre 
rôzne vydavateľstvá a hodnotenia KEGA projektov pre MŠ SR. 
    Za spoluprácu s praxou pokladáme i participáciu našich pedagógov v grantoch 
a programoch fakúlt EU v Bratislave. 
     V rámci podujatia „Rola vedúceho pracovníka v učiacej sa univerzite“,  ktoré organizovala 
Národohospodárska fakulta EU v Bratislave z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, v 
troch turnusoch: júl, september 2008 vedúce katedier a niekoľko pedagógov dobrovoľne 
absolvovalo 2 týždňové školenie vedúcich pracovníkov pod vedením MUDr. Sylvie 
Bzdúchovej. Išlo o projekt ESF “Podpora implementácie učiacej sa organizácie v 
Bratislavskom samosprávnom kraji” kód projektu 13120120124. Školenie  bolo zamerané na 
nové východiská a prístupy ľudských zdrojov. Keďže sa riadenie ľudských zdrojov 
v súčasnosti chápe ako inovatívny prístup k personálnemu riadeniu,  považujeme túto aktivitu 
za dôležitý prínos profesionálneho rastu  vedúcich pracovníkov ÚJ v praxi. Ide o kapitál, do 
ktorého sa oplatí investovať. Školenie poskytlo našim pracovníkom široké spektrum 
teoretických východísk a praktických skúseností, ktoré môžu v budúcnosti aplikovať ako 
vedúci pracovníci vo svojej práci.  
S rôznymi inštitúciami u nás i v zahraničí veľmi aktívne spolupracujú členovia Katedry 
románskych jazykov: doc. PhDr. Ladislav Lapšanský, PhD. je členom medziodborovej 
komisie pre obhajoby dizertačných prác (románske literatúry), členom spoločnej 
medziodborovej komisie pre obhajoby dizertačných prác (románske jazyky na FF UK v 
Bratislave) a členom Zboru znalcov a prekladateľov pri Ministerstve spravodlivosti SR,  Doc. 
PhDr. Jana Lenghardtová, CSc. je členkou Akreditačnej komisie EU v Bratislave a členkou 
výberových komisií pre medzinárodné mobility (MŠ SR, SAIA), PhDr. Iveta Rizeková – 
okrem členstva v Akademickom senáte EU v Bratislave spolu s PhDr. Ľubicou Petríkovou 
a PhDr. Rút Jónovou sú niekoľkoročnými aktívnymi členkami Slovenskej asociácie učiteľov 
FJ, Mgr. Roman Sehnal je spoluzakladateľom „Ponti Di Cultura – Kultúrnych mostov, n.o.“ - 
zameranie na tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu, prezentovanie rôznych kultúrnych pamiatok. 
Spolupracuje tiež s Talianskym kultúrnym inštitútom ako prednášateľ, PhDr. Jozef Mruškovič 
je členom redakčnej rady časopisov Ekonóm a Spotrebiteľ, Prof. PhDr. Štefan Povchanič, 
PhD. je členom odborovej komisie pre románske literatúry na FF UK v Bratislave; členom 
odborovej komisie pre medziliterárne vzťahy na FF UKF v Nitre; členom rigoróznej komisie 
pre románske literatúry na FF UK v Bratislave; členom rigoróznej komisie pre románske 
jazyky a literatúry na PdF UK v Bratislave. 
 
2.  PODNIKATEĽSKÁ  ČINNOSŤ 
 
     Aktivity súvisiace s podnikateľskou činnosťou predstavovali organizáciu jazykových 
kurzov pre verejnosť a  vykonávanie skúšok s cieľom získania certifikátu. V r. 2008 táto 
činnosť zaznamenala pokles v dôsledku nezáujmu o jazykové kurzy. Počet potrebných 
záujemcov naplnil 1 kurz odbornej angličtiny, 1 kurz hospodárskej nemčiny a 1 kurz 
španielčiny. Pokles vyplýva z nasýtenia ponúk rôznych súkromných jazykových škôl a ďalej 
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z dôvodu, že mladá dorastajúca generácia dostáva jazykové vzdelanie počas stredoškolského 
a vysokoškolského štúdia. Jedinou šancou, ale na druhej strane s nízkymi výnosmi, je ponuka 
zabezpečiť skúšky jednotlivcov na získanie certifikátov. Tieto aktivity ÚJ realizoval, nakoľko 
prostredníctvom zahraničných lektorov (Rakúsko, Nemecko) sa vykonávali skúšky na 
certifikáty ÖSD, PWD a TestDaF (25 vydaných certifikátov).  Podnikateľský charakter má aj 
činnosť organizačnej jednotky UNIcert®LUCE, ktorá akredituje študijné programy, resp. 
odborné predmety v cudzích jazykoch v sieti certifikácie UNIcert®.  
     KRoJ ako jediné celoslovenské certifikačné centrum zorganizovala a zabezpečila priebeh 
skúšok na získanie certifikátu v 2 stupňoch obchodnej francúzštiny v spolupráci s Obchodnou 
a priemyselnou komorou v Paríži v januárovom a júlovom termíne. Ako doteraz, aj v roku 
2008 sa kandidáti na skúšky mohli pripravovať v 1 kurze (úroveň B1) v ZS a v 1 kurze 
(úroveň B2) v LS, zabezpečovaných PhDr. Ivetou Rizekovou a francúzskou lektorkou 
Fatimou Nedjari. 
     V LS 2007/2008  prebiehal 60-hodinový kurz Španielčina pre začiatočníkov pre verejnosť 
– viedol ho PhDr. Jozef Mruškovič. 
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4.3  CENTRUM  ĎALŠIEHO  VZDELÁVANIA 
 

     Centrum ďalšieho vzdelávania EU v Bratislave (CĎV EU v Bratislave) je vzdelávacím, 
výskumným, znaleckým, informačným, konzultačným a poradenským pracoviskom 
orientovaným na ďalšie vzdelávanie a ekonomické znalectvo v študijných a vedných 
odboroch, v rámci ktorých pripravuje absolventov univerzita.  
 
1. VEDENIE A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 
VEDENIE 

 
Riaditeľ  Ing. František Kurej  
Vedúca Inštitútu vzdelávania  Jarmila Jendeková  
Vedúci Inštitútu ekonomického znalectva a expertíz prof. Ing. Štefan Majtán, CSc. 
Vedúca Ekonomicko-prevádzkového útvaru Ing. Hana Školkayová  
 
ÚTVARY A INŠTITÚTY 
 
Útvar riaditeľa 
Inštitút vzdelávania 
Inštitút ekonomického znalectva a expertíz 
Ekonomicko-prevádzkový útvar 

 

2. AKTIVITY  A  VÝSLEDKY  JEDNOTLIVÝCH  INŠTITÚTOV 
    V  ROKU  2008 

  
ÚTVAR  RIADITEĽA  

Zameranie vedeckovýskumnej činnosti v roku 2008: 
- systém a metodika ďalšieho vzdelávania v odboroch ekonomika, marketing, 

manažment a právo,  
- vývoj a tvorba študijných programov a študijnej literatúry, 
- príprava a implementácia vzdelávacích programov spolufinancovaných zo 

štrukturálnych fondov EÚ so zameraním na priority a ciele Operačného programu 
Vzdelávanie aj s využitím e-learningovej formy vzdelávacích modulov, 

- medzinárodná vedecká konferencia „Stanovenie všeobecnej hodnoty akcií 
v podmienkach nových legislatívnych úprav s dôrazom na právny úkon sqeez-out 
a fúzie“, ktorá sa konala 10. septembra 2008 na EU v Bratislave, 

- zvyšovanie kvality vzdelávacích programov a posilnenie systému kontroly kvality, 
účasť zamestnancov CĎV EU v Bratislave na projekte ESF „Vytvorenie 
integrovaného systému zabezpečenia a zdokonaľovania kvality na EU 
v Bratislave“. 

  

PROJEKT KEGA 

     CĎV EU v Bratislave ukončilo riešenie trojročného projektu  KEGA MŠ SR so začiatkom 
riešenia v roku 2006 s názvom Spoločenská zodpovednosť firiem (Social corporate 
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responsibility). Projekt bol riešený v spolupráci s Fakultou sociálno-ekonomických vzťahov 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a s Fakultou podnikového manažmentu EU 
v Bratislave. Výstupom z projektu je vydanie študijných textov s názvom „Spoločenská 
zodpovednosť organizácií (Social corporate responsibility)“.  
 
SLOVENSKO-NEMECKÉ ŠTÚDIUM  MBA 
 
     V júli 2008 v rámci akademického roka 2007/2008 ukončilo v rámci 11. ročníka 
slovensko-nemeckého štúdia MBA prvý ročník štúdia 11 frekventantov a obdržali osvedčenie 
Euromanažér. V akademickom roku 2008/2009 bolo na 12. ročník štúdia MBA prijatých 8 
študentov.   
 
JAZYKOVÉ KURZY  
Jazykových kurzov sa v roku 2008 zúčastnilo celkovo 57 osôb, z toho: 
Easy English – 16 frekventantov, 
Interaktívne bankovníctvo v anglickom jazyku - 8 frekventantov, 
Angličtina pre seniorov 

- ukončené 2 kurzy - 14 absolventov, 
- v októbri otvorené 2 kurzy – 20 študujúcich.    

 
VZŤAHY S VEREJNOSŤOU  

- propagácia aktivít CĎV EU v Bratislave na webových stránkach, e-mailami, 
telefonicky a na osobných rokovaniach vo firmách a na výstavách a veľtrhoch,  

- spolupráca s inzertnými oddeleniami médií, propagácia v médiách, 
- zhotovenie propagačných letákov na vybrané aktivity CĎV EU v Bratislave. 
 

INŠTITÚT VZDELÁVANIA  

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIE, KURZY A SEMINÁRE  

Ekonómia pre každého – marketing, manažment, ekonomika 
- v júni záverečné kolokvium pre 15 frekventantov 

 
Ekonomika, marketing, manažment – e-learningové štúdium  

- v priebehu roka 2008 sa ukončili dva behy tohto štúdia s počtom 21 absolventov,   
- v októbri začalo touto formou študovať 16 frekventantov. 

 
Školenia na Informačné systémy Štátnej pokladnice 

- v období apríl – december 2008 absolvovalo školenie 140 zamestnancov verejnej     
správy.   

 
Akruálne účtovníctvo 

- v roku 2008 sa organizovali kurzy a semináre „Účtovníctvo štátu a samosprávy podľa  
princípov Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor“ v rámci Projektu 
jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva,  

- v období február – november absolvovalo školenie 612 frekventantov. 
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Školenia ITMS  - projektové a finančné riadenie pre ESF a ERDF 
- jednodňové a dvojdňové vzdelávanie v základných a konzultačných kurzoch, 

v metodike  systému  projektového a finančného riadenia pre programové obdobie 
2008 – 2013, 

- v období január – august 2008 absolvovalo školenia 837 zamestnancov verejnej 
správy.   

 
Zavedenie  eura v podmienkach Slovenskej republiky 
- dvojdňový seminár vo februári -  19 účastníkov. 
 
Zákon o finančnej kontrole 
- jednodňový seminár v septembri  -  15 účastníkov. 
 
Verejné obstarávanie pre potreby uchádzačov a záujemcov 
- jednodňový seminár  v septembri -  10 účastníkov.  
 
Prípravné kurzy na vykonanie prijímacej skúšky na EU 

- v štyroch  ponúkaných formách absolvovalo prípravné kurzy 716 študentov, z toho: 
       a) základy ekonómie  240 účastníkov,  
       b) matematika  299 účastníkov,  
       c) jazyk anglický  152 účastníkov,  
       d) jazyk nemecký    25 účastníkov.   

 
Univerzita tretieho veku – odbor ekonomika 

- v máji záverečné  skúšky  -  9 absolventov,   
- v októbri  otvorený nový ročník  -  11 študujúcich. 

 
FIREMNÉ VZDELÁVANIE  
 
MS-Office – Profesionálna kancelária 
- dvojdňový seminár  pre 10 zamestnancov firmy RF, s.r.o. Malacky. 
 
Zavedenie eura a dopady na účtovníctvo podnikateľov 
- jednodňový seminár pre 10 zamestnancov Comar International, a.s. Komárno. 

 
Obchodný zákonník 
- jednodňový seminár pre 6 zamestnancov VACUUMSCHMELZE, GmbH, Horná Streda. 
 
Právo duševného vlastníctva a vybrané zmluvné typy podľa Obchodného zákonníka 
- jednodňový seminár pre 12 zamestnancov DATALAN, a.s. Bratislava. 
 
Anglický jazyk 
- výučba anglického jazyka pre 5 zamestnancov Dánskeho veľvyslanectva v Bratislave. 

INŠTITÚT EKONOMICKÉHO ZNALECTVA A EXPERTÍZ 
ZNALECKÁ ČINNOSŤ  

- v priebehu roka 2008 bolo vypracovaných 14 znaleckých posudkov,   
- dňa 10. septembra 2008 sa konala 2. medzinárodná vedecká konferencia, ktorá bola 

organizovaná v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline, Ústavom súdneho 
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inžinierstva, pod názvom „Stanovenie všeobecnej hodnoty akcii v podmienkach 
nových legislatívnych úprav s dôrazom na právny úkon sqeez-out a fúzie“. 

  
VZDELÁVACIA ČINNOSŤ  

Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov 
- dve sústredenia s celkovým počtom 31 účastníkov  

Ohodnocovanie majetku podnikov (štvorsemestrálne štúdium) 
- v máji 2008 ukončilo odbornou skúškou štúdium 20 účastníkov, 
- od septembra pokračuje v štúdiu druhých dvoch semestrov 20 účastníkov ,   
- v novembri 2008 otvorené štvorsemestrálne štúdium s počtom 17 účastníkov. 

Ohodnocovanie dlhových cenných papierov  
- jednodňový odborný seminár pre 10 účastníkov.  

 

EKONOMICKO-PREVÁDZKOVÝ ÚTVAR  
 
     Ekonomicko-prevádzkový útvar zabezpečuje materiálne potreby CĎV EU v Bratislave, 
zodpovedá za jeho prevádzku vrátane zabezpečovania prevádzkyschopnosti bufetu, 
apartmánu a relaxačného strediska pri CĎV EU v Bratislave.  

     V septembri  2008 bola realizovaná generálna oprava strechy, na budovách Palisády 22 
a 24, ktorá bola v havarijnom stave; došlo k výmene strešnej konštrukcie a bola položená 
nová strešná krytina.  
    V mesiaci december 2008 sa realizovala výmena plynového kotla na vykurovanie budov 
CĎV EU v Bratislave. 
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4.4  SLOVENSKÁ  EKONOMICKÁ  KNIŽNICA 
 

1. VEDENIE  A  ORGANIZAČNÁ  ŠTRUKTÚRA 
 
VEDENIE 
Riaditeľka                                                 PhDr. Renata Mártonová 
Zástupkyňa riaditeľky                             Mgr. Iveta Pleceniková 
Sekretárka                                                 Gabriela Sučanská  
 
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 Pleceníková                            
Multifunkčné študijno-informačné centrum – INFOCEN                   Mgr. Marta Gáfriková                    
  
      V rámci Akreditácie EU v Bratislave sme vystúpili s prezentáciou činnosti Slovenskej 
ekonomickej knižnice EU. 
      Na základe reštrukturalizácie organizačnej štruktúry SEK sme pripravili návrh na zrušenie                        
Oddelenia rozvoja a metodiky knižničného systému (ORM).   
      Efektívne a racionálne využitie pracovného času v súčinnosti so súčasným potenciálom 
pracovných síl sme spracovali v materiáli „Analýza pracovných činností a pracovných síl v 
SEK“. 
     Vedenie knižnice usporiadalo výročné stretnutie zamestnancov s cieľom komplexného 
vyhodnotenia činnosti pracoviska za r. 2007, ako aj  plánovania odbornej činnosti z hľadiska 
krátkodobej a dlhodobej perspektívy. 
     K 31.12.2008 bolo v SEK 43 pracovníkov (prepočítaný stav 42), z čoho 2 zamestnanci  sú 
zaradení do kategórie „R“.  
 
2. KNIŽNIČNÝ A INFORMAČNÝ FOND 
 
     Proces budovania knižničného a informačného fondu SEK EU v Bratislave (ďalej len 
SEK) je determinovaný profiláciou vysokoškolského štúdia, obsahovým zameraním 
vedeckovýskumnej činnosti univerzity, obsahovou orientáciou fondu a spoločenskými 
a informačnými potrebami všetkých kategórií  používateľov knižnice.  
     Nakupovanie a doplňovanie knižničného a informačného fondu sa realizovalo v zmysle 
zásad Akvizičnej politiky SEK. 
     V rámci centrálneho nákupu sa periodické a neperiodické klasické a elektronické 
informačné zdroje získavali kúpou pre všetky fakulty a celouniverzitné pracoviská EU v 
Bratislave a pre Slovenskú ekonomickú knižnicu. Ďalšími zdrojmi nadobúdania literatúry boli  
dary (sponzoring, granty...), povinný výtlačok z Vydavateľstva EKONÓM, ako aj  využívanie 
možností domácej a zahraničnej výmeny dokumentov. 
      Z produkcie Vydavateľstva EKONÓM získala SEK bezplatným prevodom 110 
titulov/307 exemplárov študijnej literatúry za cca 73 000.- Sk. V porovnaní 
s predchádzajúcimi rokmi bol to najnižší prísun študijnej literatúry z vydavateľstva vôbec. 
     Finančná čiastka na nákup všetkých druhov dokumentov pre EU v Bratislave 
predstavovala výšku   3 031 888.- Sk. Z toho nákup dokumentov SEK včítane Pobočky SEK 
v Košiciach predstavoval  výšku  1 568 420.- Sk. 
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Významným prínosom pre knižničný fond SEK bol prírastok:  

1. z Medzinárodného menového fondu z Washingtonu, kde v rámci 
„Programu depozitných knižníc“ bolo spracovaných 570 titulov/576 exempl.,  

2. zo Svetovej banky z Washingtonu sme získali a spracovali 168 titulov/169 exempl.,  
3. z centrály OECD v Paríži sme získali a spracovali 303 titulov/333 exempl.,  
4. zo Štatistického úradu SR sme získali 110 titulov/118 exemplárov.  

     V zmysle legislatívy týkajúcej sa odovzdávania kvalifikačných prác obhájených na EU v 
Bratislave v tlačenej aj elektronickej forme bolo do fondu SEK odovzdaných a bibliograficky 
spracovaných 4 936 titulov, čo v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi predstavuje výrazný 
nárast. Diplomové a bakalárske práce sú používateľom k dispozícii v Študovni diplomových 
prác a ostatné kvalifikačné práce sú k dispozícii v Multifunkčnej študovni SEK. Všetky 
kvalifikačné práce sa požičiavajú iba na prezenčné štúdium. Informácie o jednotlivých 
prácach sú uvedené v on-line Katalógu dokumentov SEK. 
     V rámci participácie na medzinárodnom projekte „Journal Donation Project“ z New 
School University for Social Research v New Yorku SEK získala za výhodných finančných 
podmienok 25 titulov profilových vedeckých a odborných ekonomických časopisov s úsporou 
cca 550 000.- Sk. Jednotlivé tituly periodík sú sprístupnené v Časopiseckej študovni. 
     Pokračovali sme v spolupráci pri  budovaní Súborného katalógu knižníc SR – periodiká, 
ktorého odborným garantom je Univerzitná knižnica v Bratislave. SEK je v celom rozsahu 
zodpovedná za bibliografický popis a editáciu údajov jednotlivých periodík z oblasti 
ekonómie. 
     V rámci medzinárodnej výmeny dokumentov SEK pravidelne zasielala nové čísla 
vedeckého časopisu „Ekonomické rozhľady“ 54 partnerským inštitúciám v zahraniční a na 
Slovensku. Knižnica za to recipročne dostávala aktuálne štatistické publikácie, univerzitné 
a vysokoškolské časopisy, ktoré sú prístupné v študovniach, a pod.  
 
Kvantifikačné údaje (výber): 
Celkový akvizičný prírastok EU v Bratislave predstavoval: 8 219 titulov v 11 001 
exemplároch 
Celkový akvizičný prírastok SEK včítane Pobočky v Košiciach predstavoval: 7 884 titulov 
v 10 309 exemplároch 
Stav knižničného fondu SEK k 31.12.2008: 365 387  knižničných jednotiek. 
 
3. KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŽBY 
 
     Základné a nadstavbové (špeciálne služby) sa poskytovali všetkým kategóriám 
používateľov EU v Bratislave  a širokej odbornej verejnosti. Základné služby boli 
poskytované formou výpožičných služieb, medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) 
a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS). Nadstavbové služby boli 
používateľom poskytované formou konzultácií, poradenských a referenčných služieb. 
     V rámci celouniverzitného programu „Medzinárodný manažment v AJ“  sme vytvorili 
novú čiastkovú knižnicu, pre ktorú sme zabezpečili literatúru na výučbu a preradili odbornú 
literatúru z knižnice Fakulty podnikového manažmentu a centrálneho skladu knižnice. 
Priebežne sme v čiastkových knižniciach SEK realizovali 4 revízie knižničného fondu a to 
v CĎV EU v Bratislave, FHI EU v Bratislave a pracovných príručkách pracovníkov knižnice.  
     Od r. 2008 sme okrem diplomových prác začali uchovávať aj bakalárske práce študentov, 
ktoré sú prostredníctvom on-line Katalógu dokumentov SEK prístupné v Študovni 
diplomových prác na prezenčné štúdium. 
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     V súvislosti s prechodom na euro sme pripravili požiadavky a podklady pre firmu 
Cosmotron, s.r.o., aby na základe potrieb prevádzky knižnice v oblasti platobných transakcií 
efektívne zabezpečovala fungovanie systému ARL. 
 
Pobočka  Košice  
     Na základe daných technických a technologických možností knižnice fungovali jednotlivé 
odborné agendy týkajúce sa oblasti poskytovania knižnično-informačných služieb 
používateľom z PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach. Otvoreným problémom zostáva 
oprava interiéru pobočky. 
 
Kvantifikačné údaje (výber): 
Návštevnosť SEK: 93 868 používateľov, Výpožičky: 224 219,  Návraty výpožičiek: 32 407, 
Žiadanky MVS: 964,  Žiadanky MMVS: 42.  
Príjmy za poskytovanie knižnično-informačných služieb predstavovali výšku: 313 974.- Sk. 
 
     Bibliograficko-informačné služby boli koncepčne a realizačne orientované na 
poskytovanie nadstavbových (špeciálnych) služieb, ktoré predstavujú poradenské, rešeršné, 
konzultačné a referenčné služby.  
     V rámci rozširovania a skvalitňovania služieb sme používateľom na základe ich 
požiadaviek zabezpečovali sprístupňovanie a vyhľadávanie v domácich a zahraničných 
elektronických informačných zdrojoch (e-zdroje). 
     Pre bibliografickú databázu ČLÁNKY, ktorá je organickou súčasťou on-line Katalógu 
dokumentov SEK bolo analyticko-synteticky spracovaných 117 titulov vedeckých a 
odborných ekonomických časopisov slovenskej a českej proveniencie, ako aj zborníky 
z jednotlivých aktivít vydávaných na EU v Bratislave. Ostatné získané zborníky boli 
spracovávané iba z hľadiska  evidencie publikačnej činnosti pracovníkov univerzity. 
 
Evidencia publikačnej činnosti pracovníkov EU v Bratislave (EPC). 
     Od autorov sme priebežne preberali formuláre a podklady pre systematické spracovanie 
EPC. Realizovala sa tiež kontrola na duplicitu bibliografických záznamov.  
     Do CREPČ (Centrálny register evidencie publikačnej činnosti) MŠ SR sa mesačne 
pripravovali a exportovali dáta. Celý cyklus prípravy a spracovania EPC  trval od 1.11.2007 – 
31.10.2008.  Termín uzávierky bol 31.10.2008, kedy bolo do CREPČ exportovaných   2873 
bibliografických záznamov. 
     Vysoký prírastok bibliografických záznamov  do DB PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ  
spôsobila aj retrokatalogizácia publikácií autorov EU v Bratislave pri vypracovávaní výstupov 
pre potreby habilitačného a inauguračného konania. 
     Na základe vypracovaného materiálu „Metodické  pokyny pre bibliografickú registráciu 
a kategorizáciu ohlasov“ sme začali 1.1.2008 priebežne preberať formuláre a podklady pre 
spracovanie a zápis ohlasov do DB PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ EU v Bratislave. Keďže tento 
úsek je nedostatočne personálne zabezpečený, začali sme prednostne spracovávať rok ohlasu 
2008 a ohlasy pre vypracovanie výstupov pre habilitačné a inauguračné konania. Do DB 
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ EU v Bratislave bolo celkove zapísaných 763 ohlasov. 
     Pripravovali sme dáta pre personálne bibliografie autorov EU v Bratislave a vypracovávali 
sme oficiálne výstupy z DB PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ EU v Bratislave pre habilitačné 
a inauguračné konanie. 
 
Kvantifikačné údaje (výber):  
Prírastok DB ČLÁNKY – 6 221 bibliografických záznamov, Prírastok DB  PUBLIKAČNÁ 
ČINNOSŤ EU – 3 202 bibliografických záznamov, Výstupy z EPCA (publikačná činnosť 
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a ohlasy) – 589 záznamov,   BIŠ -  konzultácie používateľom: 1 537, Multifunkčná študovňa 
– 2 496 používateľov, Tematické rešerše na objednávku: 80. 
 
4. METODICKÁ  A  PROJEKTOVÁ  ČINNOSŤ 

 
     Vypracovali sme pracovnú verziu koncepcie digitalizácie vybraných druhov 
kvalifikačných prác obhájených na EU v Bratislave z hľadiska ich zberu, spracovávania, 
archivovania a sprístupňovania „Budovanie digitálnych akademických  knižníc – 
ETD.SK“.  

 
METODICKÁ ČINNOSŤ 
     Z hľadiska aplikácie Programu informačnej výchovy a vzdelávania v informačnom 
prostredí EU v Bratislave a SEK sme pre všetky kategórie  používateľov EU v Bratislave, ako 
aj  pracovníkov SEK organizovali   prezentácie databáz, podujatia, inštruktáže, odborné 
školenia, výstavy a pod. v počte 34. 
     Pre študentov 1. ročníkov z jednotlivých fakúlt sme realizovali vstupné informačné 
inštruktáže, kde sme prezentovali základné informácie o SEK, knižnično-informačných 
službách a pod. 
     Na konferencii doktorandov  OF EU v Bratislave organizovanej pod názvom MERKÚR 
2008 sme vystúpili s prezentáciou „EIZ a služby SEK“. Pre doktorandov z FMV EU v 
Bratislave sme pripravili odborné školenie o EIZ dostupných v SEK a na EU v Bratislave. 
     V rámci 8. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc sme 
zorganizovali „Dni otvorených dverí“. 
     Formou výstav publikácií a časopisov sme v rámci „Týždňa vedy a techniky v roku 2008“  
propagovali knižničný a informačný fond knižnice.  
     V rámci propagácie kultúrno-spoločenských podujatí sme pre pracovníkov EU v 
Bratislave, SEK a verejnosť usporiadali 4 tematické výstavy slovenských maliarov.   
     Pri príležitosti 60. výročia vzniku Slovenskej ekonomickej knižnice EU v Bratislave sme 
v priestoroch na Konventnej ul. zorganizovali slávnostný koncert vážnej hudby.  

 
PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ  

1.  Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup 
      k elektronickým informačným zdrojom – národný projekt  MŠ SR. 
2. Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) – celoštátny projekt 

MŠ SR. 
3. Doplnenie knižničného fondu SEK – realizácia schváleného projektu na MK SR v r. 

2007. 
4. Vytvorenie integrovaného systému zabezpečenia a zdokonaľovania kvality na EU 

– celouniverzitný projekt ESF – vypracovanie parciálnych úloh. 
5. Journal Donation Project (JDP) – medzinárodný projekt na zakúpenie zahraničných 

periodík z oblasti ekonómie. 
6. LIBRIUM – projekt podporujúci vedomostnú a informačnú úroveň akademických 

knižníc.  
7. 6. solidárna olympiáda štúdia – medzinárodný vzdelávací projekt. 

 
5. AUTOMATIZOVANÝ KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝ SYSTÉM (AKIS) 
 
     V rámci integrovaného knižnično-informačného systému Advanced Rapid Library (ARL) 
sa pokračovalo v systematickom budovaní databáz: Knihy, Články, Seriály (periodiká), 
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Elektronické informačné zdroje (EIZ), Publikačná činnosť, Holdingy, Používatelia SEK, 
Transakcie, Súbory autoritatívnych záznamov.  
     Priebežne sme zabezpečovali on-line prevádzku AKIS. Pravidelne sme generovali procesy 
a výstupy zo systému (update indexov, štatistika zmien systému, štatistika registrovaných 
používateľov, korekcia autorít, atď.). 
V rámci aktualizácie systému sme implementovali nové procesy a funkcie. 
Splnené kľúčové úlohy: 

1. CREPČ – spolupráca s distribútorom knižnično-informačného systému ARL pri 
úpravách nevyhnutných pre postupy spracovania evidencie publikačnej činnosti 
pracovníkov EU v Bratislave v systéme SEK z dôvodu vývoja zmien v CREPČ, ako aj 
legislatívnych zmien.  

2. Validácia dát a odosielanie exportných dávok záznamov publikačnej činnosti za EU v 
Bratislave – rok vykazovania 2008. Pred exportom bibliografických záznamov EPC za 
r. 2008 do CREPČ sme pripravili a exportovali 2 873 záznamov. 

3. Konverzia dát pri prechode na euro. Príprava dát na konverziu v súvislosti 
s prechodom na euro (transakcie, platby, dlhy, upomienky, objednávky, faktúry, atď.), 
nastavenie číselníkov a výstupov. 

4. Upgrade systému ARL na vyššiu verziu. 
5. Kontrola a spätná oprava väzieb čísiel periodík na zviazané ročníky vygenerované 

pred konverziou dát do systému ARL. 
6. Príprava na zmenu aplikačnej verzie on-line katalógu SEK (IPAC2). 
 

     Konzultácie a metodická príprava na zber, spracovanie, archivovanie a sprístupňovanie 
kvalifikačných prác v informačnom prostredí EU (konzultácie s ÚVT EU v Bratislave). 
     Priebežne sme aktualizovali webovú stránku knižnice, ktorá je na adrese: www.sek.euba.sk 
 
     V rámci budovania a využívania lokálnej siete SEK sme navrhli  a realizovali niektoré 
opatrenia týkajúce sa najmä: 
Zvýšenia bezpečnosti sieťovej prevádzky, zvýšenia prevádzkyschopnosti, ako aj bezpečnosti 
prepojenia siete SEK s celouniverzitnou sieťou prostredníctvom inštalácie, konfigurácie 
a sprevádzkovania nového routra bez obmedzenia prevádzky knižnice, realizácie prác na 
sprevádzkovanie novo vznikajúcej databázy digitálnych kvalifikačných prác, návrhu 
a realizácie novej  výkonnej administrátorskej pracovnej stanice podľa potrieb správcu siete 
na zefektívnenie a zrýchlenie správcovských činností, vytvárania používateľských účtov na 
príslušných serveroch pre príslušné sieťové služby, ako aj na príslušných pracovných PC 
staniciach, administrovanie intranetu SEK, atď. 
     Prevádzka SEK je plnoautomatizovaná. V spracovateľskom a v sprístupňovacom procese 
knižnice pracuje 100 PC staníc. 

 
6.  ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH 
 
     SEK EU v Bratislave je členom: 

• Slovenská asociácia knižníc, 
• Pro Scientia – združenie informačných špecialistov na podporu vedy, 
• Koordinačná rada pre súborný katalóg knižníc, 
• Metodická rada OKS SNK. 
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7. ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÉ ZDROJE SEK 
 
     Z hľadiska zvýšenia informovanosti používateľov sme na základe ponuky z vydavateľstva 
EBSCO  cez Slovenskú národnú knižnicu v Martine zabezpečili  voľný skúšobný prístup do 
zahraničných elektronických informačných zdrojov: 
SocIndex with Full Text – 15.9.2008 – 15.12.2008, 
Research Starters Education – 25.11.2008 – 30.6.2009, 
Research Starters Business – 25.11.2008 – 30.6.2009. 

 
Elektronické informačné zdroje dostupné v roku 2008                     Tab.4.4.1 

Názov Typ Aktualizácia Retrospek- 
tíva 

Business and Company RC  bibliografická, plnotextová priebežná 2008 
Current Contents Connect  bibliografická priebežná 1998-2008 
EBSCO  bibliografická, plnotextová priebežná 2008 
Essential Science Indicators  faktografická, bibliografická mesačná 1995-2008 
EZB  elektronické časopisy priebežná 2008 
ProQuest 5000 International  bibliografická, plnotextová priebežná 1971-2008 
Scopus  bibliografická, citačná priebežná 1966-2008 
Web of Knowledge  bibliografická priebežná 1985-2008 
Web of Science  bibliografická, citačná priebežná 1985-2008 

Katalóg dokumentov SEK  bibliografická priebežná 1982-2008 

Elektronické informačné zdroje sú prístupné zo všetkých IP adries na EU v Bratislave 
 
Využitie elektronických informačných zdrojov v roku 2008             Tab.4.4.2 

EIZ / sledované obdobie vstupy vyhľadávania citačné vstupy 

BUSINESS AND COMPANY RESOURCE CENTER    
január-december 2008 250 929  
Current Contents Connect    
január-september 2008 123 391 0 
EBSCO    
január-december 2008 2572 32073  
Essential Science Indicators    

január-september 2008 19 39  

EZB    

január-december 2008 642   

ProQuest 5000 International    

január-december 2008  2298  

SCOPUS    

január-december 2008 229 395  

Web of Knowledge    

január-september 2008 510   

Web of Science    

január-september 2008 163 899 660 

On-line Katalóg dokumentov SEK    

január-december 2008 100477 239300   
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8. MULTIFUNKČNÉ  ŠTUDIJNO-INFORMAČNÉ  CENTRUM 
 SLOVENSKEJ  EKONOMICKEJ  KNIŽNICE 

 
     Činnosť pracoviska bola v zmysle koncepcie zameraná na poskytovanie štandardných 
a nadštandardných knižnično-informačných služieb používateľom EU v Bratislave 
a návštevníkom mesta Bratislavy. V rámci kultúrno-spoločenských akcií sa pre verejnosť 
realizovali 4 tematické výstavy. Pri príležitosti 60. výročia založenia Slovenskej ekonomickej 
knižnice EU v Bratislave bol zorganizovaný koncert interpretov z VŠMU.  
     V rámci podnikateľskej činnosti bola klientom na rôzne školiace a vzdelávacie aktivity  
poskytovaná počítačová miestnosť. Za prenájom priestorov sme získali 58 000.- Sk. 
Kvantifikačný údaj: knižnično-informačné služby v INFOCENe využilo 4279 používateľov. 
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4.5  VYDAVATEĽSTVO  EKONÓM 
 
     Vydavateľstvo EKONÓM zabezpečuje vydávanie, výrobu a predaj študijnej literatúry, 
odborného časopisu Ekonomické rozhľady, informačného spravodajcu Ekonóm, zborníkov, 
propagačných materiálov a merkantilu pre fakulty a pracoviská 
 
Riaditeľ  - PhDr. Ondrej Buchan 
       Vo vydavateľstve EKONÓM pracovalo v minulom roku 18 zamestnancov v zložení: 
riaditeľ, 2 jazykové redaktorky, 1 DTP editor, 10 pracovníkov v edičnom stredisku, 3 
pracovníčky v predajniach študijnej literatúry a 1 pracovníčka v rozmnožovni. 
        Vydavateľstvo vydalo 133 titulov (prehľad v tabuľke), a to: 37 učebníc (U), 26 
monografií (M), 60 skrípt (S), 10 zborníkov (Z) a ďalšie publikácie v rámci rôznych 
projektov. V prehľade sú zhrnuté aj druhé a ďalšie vydania a dotlače niektorých titulov a tiež 
literatúra pre záujemcov o štúdium na EU v Bratislave. Edičné stredisko vydavateľstva 
vytlačilo 12 000 výtlačkov literatúry na prijímacie skúšky: 2 000 z matematiky, 4 000 zo 
základov ekonómie a ekonomiky a 6 000 z cudzích jazykov. 
     Každoročnou súčasťou práce vydavateľstva je výroba sprievodcov štúdiom pre všetky 
fakulty, v r. 2008 to bolo dovedna 5 340 výtlačkov a Ponuku vzdelávania pre CĎV EU v 
Bratislave. 
     V spolupráci s ďalšími pracoviskami vydavateľstvo zabezpečilo aj vydanie 4 čísel 
informačného spravodajcu EKONÓM, 3 čísel odborného časopisu Ekonomické rozhľady a 
ďalších fakultných časopisov a almanachov (Studia commercialia Bratislavensia, Ekonomika 
informatika, Nová ekonomika, Medzinárodné vzťahy).  
     Vydavateľstvo tiež zabezpečovalo výrobu informačných materiálov o možnostiach štúdia 
na EU v Bratislave pre centrum komunikácie s verejnosťou, kanceláriu kvality a tlačové 
výstupy rôznych projektov (40 titulov) pre nadácie a ďalšie pracoviská EU v Bratislave. 
     Pre jednotlivé fakulty a pracoviská EU v Bratislave edičné stredisko vydavateľstva 
vytlačilo merkantil v hodnote takmer 140 000,- Sk. 
     Tržby z predaja študijnej literatúry v dvoch predajniach v areáli EU v Bratislave a 
v predajni PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach dosiahli 7 266 000 Sk. 
      Od septembra sa vydavateľstvo začalo personálne, technologicky a priestorovo 
pripravovať na podnikateľskú činnosť a v závere roka už poskytovalo služby verejnosti 
v oblasti nízko nákladovej digitálnej tlače a knihárskeho dokončovania publikácií. 
 

Prehľad počtu vydaných titulov  za rok 2008                                    Tab.4.5.1              
 Učebnice Monografie Skriptá Zborníky Študijné programy spolu 

NHF 9 5 9 1 1 25 
OF 14 9 14 4 1 42 
FHI 5 4 7 3 1 20 
FPM 3 4 7 2 1 17 
FMV 3 1 5  1 10 
PHF 3 3 5  1 12 
ÚJ   13  1 14 

ÚMP     1 1 
CĎV     1 1 
EU     1 1 

spolu 37 26 60 10 10 143 

 



 157

4.6 CENTRUM TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU 
 
1. VEDENIE A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 
 
VEDENIE 
 
Riaditeľ                                  Mgr. Igor Partl 
tajomník                                 PaedDr. Ján Janík 
sekretariát                              Lenka Vojtášová   
 
ODDELENIA             
ODDELENIE ŠPORTU PRE VŠETKÝCH 
Vedúca:   PaedDr. Mária Kalečíková 
Členovia: PaedDr. Daniela Gádošiová, CSc., PaedDr. Kvetoslava  

Gregorová, PaedDr. Katarína Chmelárová, Mgr. Drahomíra 
Lörincziová, Mgr. Igor Partl, Mgr. Eva Ráková, Mgr. Zuzana 
Voltnerová  

                                                                                                                 
ODDELENIE ŠPORTOVÝCH HIER 
Vedúci:   PaedDr. Ján Janík 
Členovia:   PaedDr. Július Dubovský, Mgr. Roman Heriban, Mgr. Peter 

Hložek, Mgr. Eva Matulníková, Mgr. Saša Orviský, PaedDr. 
Lenka Podgórska, PaedDr. Viktor Škultéty  
 

TECHNICKO-HOSPODÁRSKE ZABEZPEČENIE OBJEKTOV 
Telocvičňa Horský park – vrátnica: Magda Antalová, Judita Sklenicová (dohoda), Hermína 

Vargová (dohoda)  
                                                            
2. PEDAGOGICKÁ  ČINNOSŤ 
 
  V letnom semestri školského roku 2007/2008 a v zimnom semestri školského roku 
2008/2009 bolo na výučbu povinnej a nepovinnej telesnej výchovy vytvorených 2038 miest 
v 134 oddeleniach. Povinnej výučby sa zúčastnilo 1233 študentov, nepovinnej 746 študentov, 
38 vrcholových športovcov a 35 oslobodených od TV. Telesná výchova je povinná podľa 
fakúlt: OF – 1. roč. LS/ 2 kredity, NHF – 1. roč. ZS a 2. roč. ZS/ 2 kredity, FPM – 1 roč. LS/1 
kredit, FMV -  1. roč. ZS a 2. roč. ZS/2 kredity, FHI doporučuje sa 1. až 3. roč./0 kreditov.  
Študenti si mohli vybrať z 22 druhov pohybových aktivít. Program pohybových aktivít je 
prispôsobený náročným požiadavkám moderného vzdelaného človeka a aktuálne sa dopĺňa 
o nové športy, v súvislosti  s priestorovými a personálnymi podmienkami.  

Priemerné plnenie priamej vyučovacej činnosti pedagogických pracovníkov CTVŠ 
v letnom a zimnom semestri bolo 179,83%. 

V mesiacoch január a február 2008 sa uskutočnilo  6 zimných telovýchovných 
sústredení: Kubínska hoľa, Veľká Rača, Martinské hole, Mýto pod Ďumbierom a 2x Chopok 
juh. Celkom sa ZTS zúčastnilo 195 študentov. ZTS sú dobrovoľné, pokiaľ študent 
neabsolvoval výučbu telesnej výchovy počas semestra, môže po absolvovaní kurzu v plnom 
rozsahu získať zápočet. Obsahom ZTS je výučba zjazdového lyžovania, snowboardingu 
a teoretické znalosti z oblasti zimných športov a turistiky.   

V rámci letných telovýchovných sústredení sa uskutočnili dva splavy. Pre menej 
zdatných študentov splav Malého Dunaja a pre náročnejších splav rieky Vltavy v Čechách. 
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Novinkou pre študentov boli dva kurzy – kaňoning a rafting v Slovinských Alpách. LTS sa 
zúčastnilo 59 študentov.  Telovýchovné sústredenia organizačne zabezpečovali učitelia 
CTVŠ.  

V rámci povinnej TV sa uskutočnil už 16. ročník „Univerzitnej ligy vo futsale“, ktorá 
sa organizuje ako dlhodobá 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. 

 
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 skupinách, resp. 
v skupinách o umiestnenie. Družstvá reprezentovali v jednotlivých športoch nasledovne: 
basketbal muži – 4 družstvá. Basketbal ženy reprezentuje z priestorových dôvodov len jedno 
družstvo, v máji sa umiestnilo na celkovom 2. mieste (vedúca: PaedDr. Lenka Podgórska). 
Volejbal muži a ženy reprezentujú EU v Bratislave len dve družstvá z priestorových  
a personálnych dôvodov. Družstvo  mužov OF/ FHI a žien NHF/FPM sa v LS prebojovali do 
finálovej skupiny, kde sa umiestnili muži na 2. mieste (vedúca: PaedDr. Mária Kalečíková) a 
ženy na 1. mieste (vedúci: PaedDr. Július Dubovský).  

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 olympijským systémom. Študenti EU v Bratislave 
sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach. Výborné výsledky dosahujú najmä 
študentky O EU v Bratislave, ktoré sa v školskom roku 2007/2008 stali už druhýkrát za sebou 
jej celkovými víťazkami. V boji o prvé miesto porazili študentky FTVŠ. Plavci reprezentujú 
pod vedením Mgr. Evy Rákovej. 
            V marci a máji 2008 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. Celkovo sa družstvo EU v Bratislave umiestnilo na 3. mieste, pod 
vedením 
PaedDr. Viktora Škultétyho.  
 
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 EU v Bratislave“:   

Učitelia CTVŠ sa zúčastňujú na zvyšovaní odbornej kvalifikácie a na 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 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. Mgr. Zuzana Voltnerová je 
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komisárkou v Antidopingovom výbore SR. V auguste 2008 sa zúčastňovala dopingových 
testov pre olympionikov a paraolympionikov. PaedDr. Katarína Chmelárová sa podieľa na 
vedení odborných seminárov k pohybovej aktivite pilates. 
 
2. VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
 
 Zámery autorov projektu VVČ v roku 2008 boli rozdelené do niekoľkých etáp. 
V prvej etape výskumnej práce CTVŠ autori spracovali formou dotazníka postoje študentov  
k pohybovej aktivite. Študenti hodnotili výberový program pohybových aktivít, prácu 
učiteľov , materiálno-technické a priestorové zabezpečenie telesnej výchovy. Boli spracované 
výsledky z letného a zimného semestra, dotazník vyplnilo 638 respondentov, z toho 250 
mužov a 388 žien. V testovanom súbore boli zastúpené všetky fakulty a ročníky študentov EU 
v Bratislave. Telesnú výchovy najviac navštevovali študenti v Horskom parku a v Školičke, 
teda v priestoroch, v ktorých prebieha najviac hodín telesnej výchovy. S výučbou TV je 
spokojných 76,80% respondentov. 71, 32 % respondentov hodnotí výberový program 
výborne, alebo veľmi dobre. Až 40, 17% študentov považuje výučbu TV v dvoch semestroch 
za nedostatočné a 55, 49% by chcelo zvýšiť počet hodín TV. Je veľmi zarážajúce, že až 428 
respondentov, čo je 67, 08%, športuje len v rámci povinnej telesnej výchovy. S prácou 
vyučujúceho je spokojných 89, 61% respondentov. 274 respondentov nie je spokojných 
s priestorovým a materiálno-technickým zabezpečením telesnej výchovy. 
 Uvedené výsledky nám dávajú obraz o postojoch študentov k telesnej výchove, k práci 
učiteľov a k priestorovým a materiálno-technickým podmienkam na EU v Bratislave. 
 
  3. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY 
 
 Študenti EU v Bratislave sa v máji 2008 zúčastnili 28. ročníka športového festivalu 
Sportfest 2008, ktorého organizátorom bola Bogazici Univerzity v Istanbule. Univerzitu 
reprezentovali družstvá žien vo volejbale, hádzanej a v plávaní. Družstvo žien v hádzanej sa 
pod vedením Mgr. Evy Matulníkovej stalo celkovým víťazom súťaže. Volejbalistky vedené 
PaedDr. Dubovským obsadili 2. miesto a družstvo plavcov vedené Mgr. Evou Rákovou 
obsadilo 3. miesto. 

Na tradičnom futbalovom turnaji: „XII. ročník European Ivy League“, ktorý 
každoročne  organizuje Univerzita HHL Lipsko v máji, sa zúčastnil výber futsalistov EU v 
Bratislave.  Družstvo reprezentovalo EU pod vedením Mgr. Petra Hložeka. Na turnaji štartujú 
len univerzity ekonomického zamerania. V tomto ročníku sa zúčastnilo 28 družstiev z 
Európy. Náš výber zvíťazil v šiestich ročníkoch za sebou a je najúspešnejšou univerzitou 
v histórii turnaja. V tomto ročníku výber EU v Bratislave obsadil 2. miesto, keď vo finále 
podľahol domácemu družstvu z Lipska. Družstvo po prvýkrát doprevádzala novoutvorená 
skupina študentiek - cheerleaders.   
       V novembri sa vybrané družstvá EU v Bratislave sa zúčastnili 8. ročníka medzinárodného 
turnaja  medzi európskymi univerzitami „Eurosportland 2008“, v talianskom Miláne. Turnaja 
sa zúčastnilo 41 univerzít s približne 1200 študentami. EU v Bratislave reprezentovali 
družstvá: futsal muži – 4. miesto, futsal ženy – 5. miesto, basketbal muži (2 družstvá) – 5. 
miesto, basketbal ženy (2 družstvá) – 1. a 6. miesto, volejbal muži – 6. miesto, volejbal ženy – 
2. miesto, tenis družstiev (2 družstvá) – 1. a 3. miesto, súťaž roztlieskavačiek – 2. miesto. 
Výborné výkony všetkých zúčastnených družstiev boli odmenené pohárom o najúspešnejšiu 
univerzitu „CHALLENGE CUP“. 
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OSTATNÉ AKTIVITY 
     V dňoch 14. – 16.4.2008 CTVŠ  pod záštitou rektora EU v Bratislave, v spolupráci s MŠ a 
VŠK  usporiadalo 31. ročník športových  medzifakultných súťaží o „Pohár rektora EU“. 
Študenti súťažili o najlepšiu fakultu v športoch: stolný tenis, basketbal, futsal, florbal, 
volejbal, silový trojboj, aerobik-maratón a bedminton. Celkom sa súťaží zúčastnilo 350 
študentov. V závere boli vyhodnotení najlepší jednotlivci, kolektívy a najlepšia fakulta, ktorá 
získala putovný pohár. Poradie fakúlt: 1. miesto OF, 2. miesto FHI, 3. miesto FPM, 4. miesto 
FMV a 5. miesto NHF.  Ukončenie turnaja sa uskutočnilo v areáli telocvične v Horskom 
parku. Záverečného odovzdávania cien sa zúčastnil aj rektor EU v Bratislave, zástupca 
Ministerstva školstva a osobnosti z rôznych oblastí športového a spoločenského života.   
     Pri príležitosti medzinárodného dňa študentov, CTVŠ v spolupráci s VŠK Ekonóm 
usporiadalo týždeň športových súťaží „Univerzitné 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 Bratislave“.  V  tomto roku sa súťaží zúčastnilo 296 
študentov. Víťazi v jednotlivých športoch boli odmenení vecnými cenami. 
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4.7 CENTRUM UNIVERZITNÝCH SLUŽIEB 
 

Je účelovým zariadením, ktoré poskytuje komplexné ubytovacie, stravovacie 
a rekreačné služby pre študentov, doktorandov a zamestnancov EU v Bratislave.  
 

1. VEDENIE  A  ORGANIZAČNÁ  ŠTRUKTÚRA        
   
VEDENIE 
Riaditeľka                                  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 
 
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 
 
1. Študentský domov a jedáleň Horský park  
2. Študentské domovy a jedáleň  v Petržalke 
3. Študentský domov Ekonóm a ŠD Vlčie hrdlo 
4. Učebno-výcvikové zariadenie VIRT 
5. Ubytovacie zariadenie POKROK 
6. Účelové zariadenie Konventná 

 
Prepočítaný počet zamestnancov CUS EU v Bratislave: 157,37. Z toho 43,48 ŠJ a 113,89 ŠD.            
Zamestnanci kategórie R tvoria vyše 85 %. 
 
2. UBYTOVACIE  A STRAVOVACIE  SLUŽBY 
 
UBYTOVACIE  SLUŽBY 
 
      EU v Bratislave má 7 ubytovacích zariadení v Bratislave a 1 ubytovacie zariadenie 
s počtom ubytovaných 186 na Bellovej ul. č. 1  v Košiciach, ktoré patrí pod PHF EU 
v Bratislave so sídlom v Košicicach.  Celkový počet ubytovaných študentov v ŠD EU v 
Bratislave je  3 478. 

     V roku 2008 bolo poskytnuté ubytovanie aj zahraničným študentom v krátkodobých 
študijných programoch v počte 115 v ŠD Vlčie hrdlo a ŠD Ekonóm, ako aj prednášajúcim 
zahraničným lektorom a cudzím osobám na hosťovských izbách. 

     V hodnotenom období sme v jednotlivých ŠD vykonali nasledovné rekonštrukcie, opravy 
a práce na zlepšenie kvality bývania:  

 
ŠD HORSKÝ PARK 

• ukončenie rekonštrukcie bloku „F“, jeho vybavenie a začatie prevádzky, vybavenie 
bufetu V3 vzduchotechnikou, dezinsekcia a deratizácia, maliarske, natieračské 
a murárske práce vo všetkých objektoch ŠDaJ HP, údržba a opravy vo všetkých 
objektoch, výmena posteľnej bielizne.  

ŠD PETRŽALKA      
• oprava vstupného schodišťa v ŠD Dolnozemská, maľovanie skladových a spoločných 

priestorov, čiastočná výmena interiéru a bielizne.  
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ŠD EKONÓM A ŠD VLČIE HRDLO 
• oprava strešných svetlíkov na objekte jedálne ŠD Ekonóm, oprava výťahových lán 

v dvoch výťahoch v ŠD Ekonóm, maľovanie študovní a chodieb v ŠD Vlčie hrdlo, 
výmena stropného osvetlenie na chodbách a izbách v ŠD Vlčie hrdlo, čiastočná 
výmena dlažby na chodbách ŠD Vlčie hrdlo, čiastočná rekonštrukcia výmenníkovej 
stanice ŠD Vlčie hrdlo, zosieťovanie internetom Wi-fi ŠD Vlčie hrdlo, 3 poschodia 
internetového pripojenia v ŠD Ekonóm, sprevádzkovanie systému Kredit7 a spustenie 
nového stravovacieho systému Cardpay v jedálni Ekonóm. 

 
       Okrem ubytovania študentov, zamestnancov a hostí EU v Bratislave využívame voľnú 
kapacitu ŠD najmä počas letných prázdnin na zabezpečenie rôznych akcií. V roku 2008 boli 
zrealizované:     

     Ubytovanie zahraničných účastníkov Letnej školy Danubia a Letnej školy Centre 
International de Formation Européenne, ubytovanie členov Národního divadla 
Moravskoslezského a rôzne medzinárodné konferencie a pod.. 
Počty študentov a zamestnancov v študentských domovoch sú uvedené  v tab.4.7.1 
 
Počet ubytovaných podľa jednotlivých ŠD                                      Tab.4.7.1
          
 

Študentské domovy EU v Bratislave 
 

Študenti 
a doktorandi 

 
Zamestnanci 

a ostatní 

 
Počet 

ubytovaných 
 
Dolnozemská 1 

 
420 

 
23 

 
443 

 
Starohájska 4 

 
298 

 
3 

 
301 

 
ŠD Petržalka 

 
Starohájska 8 

 
239 

 
 

 
239 

 
Prokopa Veľkého 41 

 
946   

946 
 
 

ŠD Horský park  
Hroboňova 4 

 
703   

703 
 

ŠD Vlčie hrdlo 74 
 

450 
 
 

 
450 

 
ŠD Ekonóm Prístavná 8 

 
396 

 
 

 
396 

 
ŠD Bellova 1 Košice – patrí pod PHF 186 

 
186 

 
Spolu 

 
3 638 

 
26 

 
3 664 

 
 
STRAVOVACIE SLUŽBY  
 
     EU v Bratislave má v správe tri študentské jedálne a jedno účelové   zariadenie: 
 
JEDÁLEŇ DOLNOZEMSKÁ disponuje kapacitou cca 2 000 jedál denne a je schopná pokryť 
celkové potreby v hlavnom areáli školy. S účinnosťou od 15. 8. 2008 bola ŠJ odovzdaná do 
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ekonomického prenájmu podnikateľskému subjektu fy Gastro-line. Stravovanie  pre študentov 
a zamestnancov začala poskytovať po nevyhnutných úpravách od 6. 10. 2008 v systéme 
CARDPAY.  
 
ŠTUDENTSKÁ JEDÁLEŇ HORSKÝ PARK – má kapacitu 1 400 teplých jedál denne, 
zabezpečuje a prevádzkuje štyri  bufety a poskytuje stravovanie pre študentov, zamestnancov 
a cudzích stravníkov. Tiež zabezpečuje denný dovoz stravy max. 120 obedov pre 
zamestnancov EU v Bratislave v bufete V3, v budove rektorátu. 
 
JEDÁLEŇ V ŠD EKONÓM s kapacitou 200 jedál denne je v ekonomickom prenájme fy Fany.  
Služby sú poskytované od 6. 10. 2008 v systéme CARDPAY. Od 15. 12. 2008 zabezpečuje 
stravovanie v ŠD Vlčie hrdlo fy Baracuda, ktorá  sídli vo vedľajšej budove.  
 
     V roku 2008 vyrobili študentské jedálne celkom 226 823 hlavných jedál, z toho študentom 
110 369, ostatným stravníkom (vrátane zamestnancov) 116 454 porcií. Celková hodnota 
stravného lístka pre študenta je 73,- Sk v ŠJ Horský park a 79,- Sk v jedálni Dolnozemská 
a v jedálni v ŠD Ekonóm. Z toho príspevok zo ŠR je 30,- Sk, študent platí 43,- v ŠJ Horský 
park a 49,- Sk v jedálni Dolnozemská a tiež v jedálni v ŠD Ekonóm. Celková cena stravného 
lístka vrátane DPH pre zamestnanca je 89,- Sk, z toho príspevok zo ŠR je 41,10 Sk, zo SF 6,- 
Sk a zamestnanec platí 33,- Sk. Stravovanie v sobotu je zabezpečené v jedálni Dolnozemská.  

     Študentské jedálne okrem stravovania študentov a zamestnancov zabezpečovali rôzne  
univerzitné, fakultné a spoločenské akcie: kolégiá rektora, vedecké rady, akcie pre cudzích 
záujemcov (Československá asociácia cudzích jazykov, Slovenská komora audítorov, 
Miestny úrad Staré mesto, Vysoká škola výtvarných umení, Slovenský zväz záhradkárov).  

   
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 v Bratislave (aj dlhodobo, 
napr. lektori cudzích jazykov), zamestnanci EU v Bratislave z Košíc, frekventanti kurzov 
z CĎV EU v Bratislave a cudzí návštevníci. V roku 2008 bolo ubytovaných 1350 osôb/noc. 
Stravovacie zariadenie – poskytuje 100 teplých jedál denne, okrem stravovania 
zamestnancov poskytuje služby pre rôzne univerzitné, spoločenské i súkromné akcie. 
   
 
3. REKREÁCIE 
 
     V uplynulom roku sme zabezpečovali celoročné rekreačné pobyty v RZ POKROK 
v Hornom Smokovci, v RZ chata JARABÁ (v spolupráci s Odborovou organizáciou EU 
v Bratislave) sezónne v UVZ VIRT, vrátane vykonávania celej agendy súvisiacej s ich 
prideľovaním  ako i prevádzkovanie jednotlivých objektov zariadení. 

 
UVZ VIRT 
 

V čase od 1. 5. – 15. 9. 2008 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. V mesiacoch júl – august to boli pobyty pre rodinné rekreácie 
zamestnancov i cudzích záujemcov. Celkom sa tu odrekreovalo 755 rekreantov s pobytom      
3 – 7 dní. Okrem ubytovania im bolo poskytnuté celodenné stravovanie s možnosťou výberu 
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jedál ako i športové vyžitie (kúpanie v bazéne s termálnou vodou, tenis, vodné športy, 
bicyklovanie).  
 

RZ POKROK  HORNÝ SMOKOVEC 
 
     Poskytuje celoročné služby. V uplynulom roku sme zabezpečili pobyt pre cca 250    
rekreantov prevažne s týždňovým pobytom, pre zamestnancov EU v Bratislave, ich rodinných 
príslušníkov a študentov EU v Bratislave.  Objekt je prevádzkyschopný, avšak v budúcnosti 
bude potrebná jeho celková rekonštrukcia. V roku 2008 bolo celé zariadenie vymaľované. 

 
RZ CHATA JARABÁ 
     Chata je v prevádzke celoročne. Ponúka možnosť rekreačných pobytov pre zamestnancov 
EU v Bratislave s rodinami i pre cudzích záujemcov. V roku 2008 využilo naše služby cca 
220 rekreantov s pobytom 3 – 7 dní. 
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4.8  ÚSTAV  MEDZINÁRODNÝCH  PROGRAMOV 
 
Zameranie činnosti 
     Ústav medzinárodných programov je celouniverzitné pracovisko, ktorého poslaním je 
posilňovať internacionalizáciu činností univerzity. Pri plnení svojho  poslania  ústav realizuje  
vzdelávacie, výskumné, dokumentačné, informačné, poradenské a popularizačné činnosti. 
 
1. VEDENIE  A  ORGANIZAČNÁ  ŠTRUKTÚRA 
 
 
VEDENIE  ÚSTAVU 
 
Riaditeľka ÚMP                                 Mgr. Ruth Trebatická (od 01.02.2008 do 11.11.2008) 
Poverená vedením ústavu                  Ing. Soňa Galanová (od 12.11.2008) 
 
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA V R. 2008 
 
Centrá interkultúrnych štúdií 
     Poslaním centier interkultúrnych štúdií je šíriť poznatky o krajinách daného regiónu a  
podporovať všestranný rozvoj vzťahov EU v Bratislave s univerzitami, podnikmi  a inými 
inštitúciami krajín danej oblasti.  
Na ÚMP pôsobia nasledovné Centrá interkultúrnych štúdií: 
 Centrum iberských a latinskoamerických štúdií (CEILA) 
 Centrum severoamerických štúdií (CNAS) (založené ku dňu 1.3.2008) 
 Centrum štúdií východnej a južnej Európy (založené ku dňu 1.3.2008) 
 Centrum afrických a ázijských štúdií (založené ku dňu 1.3.2008) 

 
Kancelária európskych fondov 
     Poskytuje dokumentačné, informačné, konzultačné  a poradenské služby na podporu 
medzinárodných projektov univerzity a vedie ich  evidenciu. Spolupracuje na tvorbe a riadení 
celouniverzitných projektov.  
 
Centrum medzinárodného vzdelávania 
     Centrum zabezpečuje administratívny a organizačný chod celouniverzitných študijných 
programov v cudzích jazykoch prostredníctvom nasledovných študijných referátov: 
       Študijný referát nemeckofónnych programov, 
 Študijný referát frankofónnych programov, 
 Študijný referát anglofónnych programov. 

     Centrum organizačne a administratívne zabezpečuje výučbu celouniverzitných odborných 
predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch na EU v Bratislave. 
 
Administratívno-prevádzkový referát  
Zabezpečuje  prevádzku pracoviska. 

PERSONÁLNE OBSADENIE  
Ku dňu 31.12.2008 bol počet zamestnancov na plný pracovný úväzok, vrátane poverenej 
vedením ÚMP: 6 (fyzický počet); počet zamestnancov na čiastočný pracovný úväzok: 3 
Ku dňu 01.02.2008 bola menovaná do funkcie riaditeľky ÚMP Mag. Ruth Trebatická 
(pracovná zmluva uzavretá na obdobie  od 01.02.2008 do 31.01.2009) 
Ku dňu 12.11.2008 nastúpila riaditeľka ÚMP na materskú dovolenku 
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 2. AKTIVITY A VÝSLEDKY V ROKU 2008 PODĽA ŠTRUKTÚRY  
     A HLAVNÝCH ČINNOSTÍ 
 
 VZDELÁVACIA ČINNOSŤ 
 
Centrum medzinárodného vzdelávania 
 
     Študijný referát nemeckofónnych programov zabezpečoval administratívny  
a organizačný chod celouniverzitných nemeckofónnych programov, a to bilaterálneho  
študijného programu Medzinárodný finančný manažment, ktorý  sa  realizuje v spolupráci  
EU v Bratislave s Univerzitou Martina Luthera v Halle-Wittenbergu, a doplnkového 
nemeckofónneho  štúdia. Odborným garantom oboch programov  je prof. Ing. Michal Fendek, 
CSc.  dekan Fakulty hospodárskej informatiky. 
     V študijnom programe 2. stupňa Medzinárodný finančný manažment úspešne absolvovalo 
prijímacie skúšky do 1. ročníka 38 študentov, zapísaných na štúdium bolo 36 študentov. V LS 
2007/2008 študovalo v danom programe 31 študentov, v ZS 2008/2009 študovalo 58 
študentov. Prax v zahraničí absolvovalo 20 študentov. Záverečné skúšky v roku 2008 
absolvovalo 12 študentov.   
     V poradí štvrtá  slávnostná promócia absolventov študijného programu Medzinárodný 
finančný manažment sa uskutočnila dňa 6. februára 2008. Študenti študijného programu 
Medzinárodný finančný manažment v rámci projektu „IngA – Inžinier v automobilovom 
priemysle“ sa zúčastnili - spolu s dekanom FHI, a zároveň garantom nemeckofónneho štúdia 
na EU v Bratislave prof. Ing. Michalom Fendekom, PhD. a garantom študijného programu na 
Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittenberg, Dr. h. c. prof. Michaelom Ebelingom - dňa 
13. februára 2008  na sérii odborných prednášok v bratislavskom závode Volkswagen 
Slovakia, a.s.  
 
Študijný referát frankofónnych programov  
     Zabezpečoval administratívny a organizačný chod celouniverzitného frankofónneho 
programu Manažment predaja (Management de la vente), ktorý sa realizuje v spolupráci EU 
v Bratislave s Univerzitou Pierre Mendes France v Grenobli. Odborným a organizačným 
garantom programu je prof. Ing. Jaroslav Kita, PhD., dekan Obchodnej fakulty. V ZS 
2008/2009 študovalo v danom študijnom programe 20 študentov.  
 
Študijný referát anglofónnych programov     
     Zabezpečoval administratívny a organizačný chod celouniverzitného anglofónneho 
programu Medzinárodný manažment v anglickom jazyku (International Management in 
English). Odborným garantom programu je prof. Ing. Štefan Slávik, PhD., Fakulta 
podnikového manažmentu. V ZS 2008/2009 študovalo v danom študijnom programe 19 
študentov.  

 
Ďalšie aktivity v oblasti vzdelávania 

 
Organizačné a administratívne zabezpečenie  výučby: 
 
- odborných predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch na EU v Bratislave. V r. 2008 bolo 
v ponuke  výučby v cudzích jazykoch (v angličtine, nemčine, francúzštine a ruštine) celkove 
52  predmetov (z toho v LS 2007/2008: 28 predmetov a v ZS 2008/2009:  24 predmetov, 
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-celouniverzitného odborného predmetu Trvalo udržateľný rozvoj v ZS 2008/2009. 
Odborným garantom predmetu je doc. Ing. Anetta Čaplanová, PhD. Národohospodárska 
fakulta. Prednášateľmi boli významní zahraniční a domáci odborníci z danej oblasti. 
Zahraničných lektorov – manažérov z energetických spoločností E.ON Ruhrgas a Gaz de 
France sprostredkoval na základe dohody Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 
 
Kancelária európskych fondov 
Organizačné a administratívne zabezpečenie vzdelávacích  aktivít v rámci  celouniverzitných 
projektov  ESF Internacionalizácia vzdelávania ekonómov a manažérov.  
 
Centrá interkultúrnych štúdií 
 

• Centrum iberských a latinskoamerických štúdií  
o Kurzy španielskeho a portugalského jazyka pre verejnosť v rámci 

podnikateľskej činnosti ( 9 kurzov španielskeho jazyka, 2 kurzy portugalského 
jazyka) 

o V poradí 5. letná  škola Technologického Inštitútu Monterrey (jún 2008; na 
programe sa zúčastnilo 16 doktorandov uvedenej univerzity)  

 
• Centrum severoamerických štúdií: 

o Príprava celouniverzitného predmetu vyučovaného v anglickom jazyku 
Interdisciplinary Introduction to North-American Studies, Role of the North 
American Region in International Affairs. Predmet bude vyučovaný v letnom 
semestri akademického roka 2008/2009. (V rámci podnikateľskej činnosti 
ÚMP/CNAS bude predmet ponúkaný i študentom iných univerzít.), 

o Príprava Letnej školy  (Summer School of the University of Economics in 
Bratislava – Central European Studies)- leto 2009,  

o Príprava ďalších troch celouniverzitných predmetov pre zimný semester 
akademického roka 2009/2010. 

 
PORADENSKÁ, INFORMAČNÁ A KONZULTAČNÁ  ČINNOSŤ 
 
Kancelária európskych fondov 
 
     V súlade s hlavnou úlohou  Kancelária európskych fondov ÚMP  aj v r. 2008 poskytovala 
služby na podporu  medzinárodných vzdelávacích projektov univerzity a projektov ESF. 
Priebežne sa uskutočňovali podporné 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 na web stránke univerzity; spracovanie 
podkladov pre štatistické účely a vykazovanie činnosti EU v Bratislave a i.) 
     Prehľady  o  medzinárodných projektoch  EU v Bratislave v období od r. 2001 do 
súčasnosti (anotácie projektov, tabuľky a grafy o vývoji medzinárodných projektoch 
univerzity podľa rôznych kritérií) sú zverejnené na web stránke ÚMP. 
     Kancelária koordinovala a administratívne riadila agendu vysielaných študentov na 
praktické stáže do zahraničných podnikov v rámci programu Erasmus do 31.3.2008 do 
presunu agendy na Oddelenie zahraničných vzťahov.   
     Kancelária spolupracovala pri riešení celouniverzitných projektoch Internacionalizácia 
vzdelávania ekonómov a manažérov a   Vytvorenie integrovaného systému zabezpečenia 
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a zdokonaľovania kvality na EU v Bratislave (organizačný, administratívny a finančný 
manažment). 
     Prehľad činnosti ÚMP/KEF pri podpore medzinárodných projektov v r. 2008 je zachytený 
v tab. 4.8.1. 
 
Projekty koordinované na ÚMP v r. 2008                                         Tab. 4.8.1 

 
P.Č 

 
PROGRAM  

PODPROGRAM 

 
ČÍSLO PROJEKTU 

 
NÁZOV 

PROJEKTU 

 
KOORDINÁTOR  

MANAŽÉR 

 

POČET 
VYSLANÝCH 
STÁŽISTOV - 

ABSOLVENTOV

1. LdV 
Mobilita 

SK/06/A/F/ 
PL-6023123 

Praktické 
vzdelávanie 
absolventov 
EUBA 

Soňa 
Galanová, Ing. 
 

7 

2. LdV 
Mobilita 

SK/07/LDV/PLM/ 
01-73220763 

Praktické 
vzdelávanie 
absolventov 
EUBA-II 

Soňa 
Galanová, Ing. 
Daniela 
Drozdová, Ing. 

28 

SPOLU  35 
 
Celkový objem finančných prostriedkov pridelených na uvedené projekty bol 163 394,- Eur.  
 
 POPULARIZAČNÁ ČINNOSŤ  
 
     ÚMP aj v r. 2008 zabezpečoval rôzne akademické a kultúrne  podujatia alebo 
spolupracoval pri ich zabezpečení, ako napr.   
 

o Predvolebné fórum k prezidentským voľbám v USA: „Prinesie zmena nejakú zmenu?“  
(29.10.2008), 

o Otvorenie výstavy fotografií mexického autora Francisca Mata: „Mexiko-
Tenochtitlan“ za prítomnosti J. E. Alejandra Díaza, veľvyslanca Mexika a Dr.h.c. prof. 
Ing. Rudolfa Siváka, PhD. rektora EU v Bratislave (29.10.2008), 

o Výstava fotografií Ing. Petra Vávru: „Andy zostali vľavo“ ( 7.7.2008 – 6.8.2008) 
o Dni mexickej kultúry na Slovensku (29.5. – 14.6.2008), 
o Stretnutie študentov a mladých podnikateľov SR s ruskými podnikateľmi v rámci 

kultúrneho podujatia „Matryoshka dance night“ (10.10.2008), 
o Výstava fotografií Jiřího Kratochvíla: „Kolumbia nie je len Bogota“ 5.11.2008, 
o Letná škola „Európska únia a energetické výzvy“; organizátori  Centre international de 

formation européenne, Obchodná fakulta a podporou  SPP ( 20.07. –  26.07.2008) a i. 
 

 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A SPOLUPRÁCA S PRAXOU 
 
V tejto oblasti sa uskutočnili viaceré aktivity, napr.: 

o Spolupráca so zahraničnými podnikmi  Internationaler Bund – Nemecko, Balfor - 
Anglicko pri zabezpečení zahraničných odborných stáží pre študentov a absolventov 
realizovaných v programe Leonardo da Vinci a Erasmus, 

o Priebežná spolupráca s Aulou Cervantes ( prekladateľská a tlmočnícka činnosť pri 
podujatiach, výstavách, oficiálnych prijatiach), 
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o Spolupráca so študentskou organizáciou  AIESEC na projekte UNIversity zameranom  
na podporu spolupráce univerzity s podnikovou sférou,  

o Komunikácia a kontakty s veľvyslanectvami krajín akreditovaných v SR (napr. 
s veľvyslanectvami Mexika, Turecka pri príprave kultúrnych podujatí, 
s veľvyslanectvom USA pri príprave kurzu severoamerických štúdií,   
s veľvyslanectvami  afrických a ázijských krajín pri príprave seminára na tému 
globalizačných  procesov, a pod., 

o Účasť na projekte Európskej únie – Solidárna olympiáda štúdia.   
 
Hospodársky výsledok ÚMP v roku 2008: 137 223,- Sk 
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4.9  ÚSTAV  EKONÓMIE  A   MANAŽMENTU 
 
Riaditeľ ústavu       Ing. Štefan Zajac, CSc. 
      Ústav ekonómie a manažmentu bol zriadený ku dňu 1.8. 2008. Ústav je celouniverzitným 
výskumným pracoviskom, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju ekonomickej teórie a 
ekonomického výskumu na univerzite. Na naplnenie cieľa si ústav zriaďuje výskumné a 
inovačné centrá, ktoré spájajú výskum a vzdelávanie na najvyššej úrovni. V roku 2008 na 
ústave pôsobilo zatiaľ len výskumné centrum s 3 pracovníkmi. 

 

1. VÝSLEDKY  A  ZAMERANIE  VEDECKOVÝSKUMNEJ  ČINNOSTI 
Výskumné zameranie ústavu ako nového vedeckého pracoviska bolo orientované na 

problematiku znalostnej ekonomiky. Vo  výskume sa pozornosť doteraz venovala jednak 
predpokladom znalostnej ekonomiky: rozvoju ľudského kapitálu, informačnej infraštruktúre, 
inováciám a podnikateľskému prostrediu, jednak dôsledkom pôsobenia znalostnej ekonomiky 
tak na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky, ako aj na trvalo udržateľný rozvoj 
slovenskej spoločnosti. 

 Výber výskumného zamerania ústavu sa opieral o tieto dôvody - završuje sa proces 
transformácie slovenskej ekonomiky, čoraz viac sa prejavujú dosahy globalizácie a členstvo 
Slovenska v EÚ má viaceré dôsledky (ekonomické, sociálne, politické atď.). Hypotéza 
riešenia projektu predpokladala, že znalostná ekonomika je historickou zvláštnosťou 
fungovania ekonomiky, ktorá sa čoraz viac a bezprostrednejšie opiera o tvorbu, šírenie a 
využívanie poznatkov než tomu bolo do 80. rokov  minulého storočia. 

Riešenie problematiky znalostnej ekonomiky sa uskutočňuje v rámci ústavného 
projektu pod názvom "Znalostná ekonomika v SR" s harmonogramom jeho riešenia v rokoch 
2009 - 2011: 

Do konca júna 2009 - zmapovanie východiskového stavu teoretického poznania  vo vyššie 
uvedených oblastiach znalostnej ekonomiky; 

Do septembra 2010 - analýza trendov vývoja znalostnej ekonomiky v SR a medzinárodná 
komparácia jej východiskovej situácie (na základe porovnania s vyspelými malými 
ekonomikami EÚ a  OECD); 

Do konca roku 2011 - náčrt perspektív smerovania znalostnej ekonomiky v SR a potrebných 
hospodársko-politických opatrení na jej podporu. 

 V nadväznosti na riešenie uvedeného projektu a tiež s prihliadnutím na doterajšie 
personálne vybavenie ústavu sa v roku 2009 predpokladajú nasledovné výskumné aktivity: 

1. Podanie projektu VEGA pod názvom "Znalostná ekonomika v SR: predpoklady a 
dôsledky", s riešením projektu v období rokov 2010 -2013. 

Obsahová štruktúra riešenia projektu VEGA: 1. súčasný stav poznania problematiky 
znalostnej ekonomiky, 2. aktuálna situácia v budovaní znalostnej ekonomiky v SR, 3. trendy 
znalostnej ekonomiky v SR v medzinárodnom kontexte, 4. dlhodobé tendencie vo vývoji 
znalostnej ekonomiky SR - výzvy a ich politické implikácie. 

Výstupy projektu: príspevky vo vedeckých periodikách (karentovaných a nekarentovaných, 
vrátane príspevkov na internete), vystúpenia na vedeckých podujatiach.  
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2. Podanie projektu APVV (v prípade nevyhlásenia výzvy APVV, ako projektu 
aplikovaného ekonomického výskumu pod gesciou MŠ SR) pod názvom "Ročenka 
konkurencieschopnosti SR" s dobou riešenia 2010 – 2012. 

Obsahová štruktúra riešenia projektu APVV (príp. aplikovaného ekonomického výskumu): 
ekonomický rast a jeho stabilita, vplyvy globalizácie, kvalita inštitúcií, kvalita ľudských 
zdrojov, inovácie a  konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. 

 
     Ústav si vytvoril návrh vlastnej web stránky, ktorá má štandardnú štruktúru v rámci EU v 
Bratislave. Stránka obsahuje: Informácie o ústave; Pracovníci ústavu; Publikácie ústavu; 
Výskumné projekty. Zároveň sa predpokladá, že na tejto stránke budú publikované interné 
práce pracovníkov ústavu. 

 

2. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A SPOLUPRÁCA S PRAXOU 
     Ústav sa prihlásil do medzinárodného konzorcia riešenia projektu "Monitoring Policy and 
Research Activities on Science in Society in Europe" (projekt MASIS) pod vedením N. 
Olesena z Dánska  (účasť na spolupráci v prípade schválenia tohto projektu: Š. Zajac). 

      Pre rok 2009 bola rozpracovaná aj ďalšia medzinárodná aktivita ústavu. Týka sa 
spolupráce s Ekonomickým ústavom Maďarskej akadémie vied v týchto oblastiach: výskum 
trhu práce; makroekonómia a ekonomický rast; globalizácia, integrácia a dobiehanie 
vyspelých krajín (prípadná účasť na spolupráci: K. Morvay). 

     Okrem toho sa v roku 2009 predpokladá hľadanie partnerov medzinárodnej spolupráce 
jednak v rámci existujúcich stredoeurópskych výziev, jednak výskumných partnerov v širšom 
rámci výskumných programov Európskej únie, prípadne aj partnerov mimo EÚ v Bratislave. 
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4.10  ARCHÍV 
 

Archív EU v Bratislave je celouniverzitným dokumentačným pracoviskom. Metodicky 
riadi a usmerňuje chod spisovej služby EU v Bratislave a vykonáva predarchívnu starostlivosť 
na všetkých stupňoch jej riadenia. Sústreďuje písomnosti a iné dokumenty pochádzajúce 
z činnosti univerzity a jej právnych predchodcov. Odborne spracúva a sprístupňuje archívne 
fondy prostredníctvom vyhotovenia archívnych pomôcok ako inventárov, súpisov, zoznamov 
a pod.. Poskytuje informácie z archívnych dokumentov pre vedecké, úradné i súkromné účely 
a zabezpečuje ochranu archívnych dokumentov v zmysle zákona NR SR č.395/2002 Z. z. o 
archívoch  a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia uvedeného 
zákona.  

Od júla 2005 patrí Archív EU v Bratislave do skupiny špecializovaných verejných 
archívov, ktorá bola vytvorená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na návrh Vedeckej 
archívnej rady ako poradného orgánu ministra vnútra pre vedecké a odborné otázky 
archívnictva.     
 
Mgr. Eva Kočiová – riaditeľka 
 
ZÁKLADNÉ ČINNOSTI ARCHÍVU 
 
DOKUMENTAČNÁ ČINNOSŤ: 
 
- preberanie archívnych materiálov:  

v priebehu roku 2008 bolo do registratúrneho strediska, ktoré spravuje Archív EU 
v Bratislave (ďalej len „archív“) prijatých spolu 36,98 bm spisového materiálu 
z jednotlivých fakúlt a rektorátnych pracovísk a to: Obchodná fakulta, študijné oddelenie 
– 1,37 bm, Národohospodárska fakulta, študijné oddelenie – 6,49 bm, organizačný referát 
– 0,70 bm, oddelenie pre zahraničné vzťahy - 17,50 bm, oddelenie finančnej učtárne – 
10,92 bm. Pobočka registratúrneho strediska na PHF EU v Bratislave so sídlom 
v Košiciach prijala  5,5 bm spisového materiálu.  

 
- ochrana archívnych dokumentov: 

na tomto úseku venuje archív osobitnú pozornosť uloženiu archívneho materiálu, 
predpísanej teplote a vlhkosti v archívnych depozitoch a zabezpečuje včasnú nápravu 
zistených nedostatkov. Prijatý spisový materiál sa po prekontrolovaní následne ukladá 
zviazaný v pevných doskách do archívnych krabíc.  
  

- sprístupňovanie archívnych dokumentov: 
v rámci sprístupňovania sa pokračovalo s vypracovaním menných zoznamov k 
príslušným spisom absolventov a študentov, ktorí neukončili štúdium. Začalo sa s prácou 
na identifikácii zozbieraného fotografického materiálu. Zároveň pokračuje priebežne 
usporadúvanie a ukladanie prírastkov, či už do archívu alebo do registratúrneho strediska, 
podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu EU v Bratislave. 

 
- využívanie archívnych materiálov a registratúrnych záznamov 

archív poskytol podklady k 231 žiadostiam, z toho bolo 213 žiadostí podaných písomnou 
formou o vydanie potvrdení o návšteve školy, zamestnaní na škole, jazykových 
znalostiach a pre dôchodkové účely. Predovšetkým študijným oddeleniam fakúlt 
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univerzity a celouniverzitným pracoviskám. Pobočka registratúrneho strediska 
v Košiciach poskytla podklady k 68 žiadostiam. 
 

- predarchívna starostlivosť: 
zamestnankyne archívu poskytovali metodické usmernenie predovšetkým tým  
zamestnancom jednotlivých organizačných útvarov univerzity, ktorí sa podieľali na 
odovzdávaní písomností do registratúrneho strediska. Na Podnikovohospodárskej fakulte 
so sídlom v Košiciach zabezpečila metodické školenie tamojším zamestnancom pani 
Gabriela Kastellová, zodpovedná za činnosť tamojšej pobočky registratúrneho strediska 
archívu. 

 
- vyraďovanie archívnych záznamov: 

pri triedení, klasifikácii a ukladaní archívnych a registratúrnych záznamov boli vyčlenené 
duplicitné materiály a spisy bez znaku hodnoty „A“,  tj. určené na vyradenie, ktorým 
uplynula predpísaná doba uloženia. Táto úloha je vykonávaná priebežne.  

 
 INÉ AKTIVITY: 
 
- pre pripravovanú „Pamätnicu k 40. výročiu založenia Fakulty hospodárskej informatiky“ 

archív prekontroloval a doplnil zoznamy bývalých a súčasných zamestnancov danej 
fakulty a jej predchodcov,  

 
- archív spolupracoval s Národným biografickým ústavom  Slovenskej národnej knižnice 

v Martine pri vypracúvaní hesiel do Biografického lexikónu zv. 4, 
 
- archív v roku 2008 metodicky usmerňoval činnosť pobočky registratúrneho strediska 

archívu na PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach, 
 
- účasť na 12. archívnych dňoch v Slovenskej republike, ktoré zorganizoval Štátny archív 

v Bratislave, pobočka Skalica v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky - 
odbor archívov a registratúr  v dňoch 27.-29. mája 2008. 
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4.11  REDAKCIA  ČASOPISU  EKONOMICKÉ  ROZHĽADY 
 
Predseda redakčnej rady:        

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD  
 
Členovia redakčnej rady:  

Ryszard Borowiecki, Cracow University of Economics, Poland 
Richard Hindls,University of Economics, Prague 
Jaroslav Husár, Chairman of the Council of Senior Profesors EU in Bratislava 
Claude Martin, Université Pierre Mendès France Grenoble II, France 
Peter Mihók, Slovak Chamber of Commerce and Industry, Bratislava 
Cornelius Johanes Rijnvos, Erasmus University Rotterdam, Netherlands 
Wlodzimierz Rozszczynialski, The School of Banking and Management in Cracow, 
Poland 
Walter Sertl, Johannes Kepler Universität Linz, Austria 
Juraj Stern, University of Economics, Bratislava 
László Trautmann, Corvinus University of Budapest, Faculty of Economics 
Sciences, Hungary 
František Turnovec, Charles University in Prague, Czech Republic 
Dagmar Lesáková (šéfredaktorka ER), prorektorka EU 
Ondrej Buchan, Vydavateľstvo Ekonóm  
Vladimír Gonda, prodekan NHF EU 
Milan Márton, prodekan FMV EU 
Valéria Michalová, prodekanka OF EU 
Ružena Pardelová, prodekanka FHI EU 
Ladislav Pupala (výkonný redaktor), NHF EU 
Elena Šúbertová, prodekanka 
Bohuslava Mihalčová, prodekanka PHF EU Košice 

     
Členmi redakčnej rady, ako výkonného orgánu, sú prodekani fakúlt pre vedu 

a doktorandské štúdium. 
Roku 2008 bolo vydávanie časopisu Ekonomické rozhľady organizačne, personálne 

a technicky zabezpečované spôsobom osvedčeným v uplynulých rokoch. 
Edičná rada, ktorej predsedom je rektor EU v Bratislave usmerňovala vydávanie 

Ekonomických rozhľadov koncepčne. Tvoria ju významné osobnosti vedy a hospodárskej 
praxe zo SR i zahraničia:  

Riadenie jej činnosti je v kompetencii prorektorky EU v Bratislave pre vedu 
a doktorandské štúdium prof. Ing. Dagmar Lesákovej, PhD. Redakčná rada pod jej vedením 
pracovala koncepčne a redakcia operatívne zabezpečovala vydávanie časopisu. 
           Výkonným redaktorom je doc. Ing. Ladislav Pupala, CSc., ktorý pracuje na dohodu 
o vykonaní práce, približne na úrovni pätinového úväzku docenta. Na práci redakcie sa ďalej 
podieľa jedna administratívno-technická pracovníčka na plný úväzok a dve zodpovedné 
redaktorky tiež na dohodu o vykonaní práce na úrovni približne pätinového úväzku 
odborného asistenta. 

Jednotlivé čísla Ekonomických rozhľadov vychádzali pravidelne (marec, jún, 
september) s výnimkou posledného čísla, ktoré sa síce redakčne pripravilo v decembri, jeho 
vytlačenie sa však oneskorilo. Stalo sa tak preto, lebo nebolo včas dosť príspevkov vhodných 
na publikovanie. Takáto, ale aj opačná situácia, môže nastať pretože prísun príspevkov nie je 
regulovaný a kritériom je len kvalita. Nemožno zabrániť tomu, aby v určitom čase nebolo 
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veľa alebo málo kvalitných príspevkov a dodržať pritom prijateľnú dobu od dodania po 
publikovanie príspevku – pol až trištvrte roka. 

Autormi príspevkov sú prevažne učitelia EU v Bratislave – z celkového počtu 79 
autorov sú piati zo zahraničia a deviati z mimouniverzitných pracovísk. Príspevkov je 
publikovaných 59, z toho 8 v angličtine, 3 v češtine a 1 v nemčine. Rozsah jednotlivých čísiel 
je v súlade s vydavateľskou dohodou 220-250 normostrán. 

Publikačné možnosti pracovníkov EU v Bratislave sa v posledných rokoch značne 
rozšírili, čo súvisí najmä so vznikom fakultných časopisov, ktorých je veľa. Univerzitný 
vedecký časopis Ekonomické rozhľady je však len jeden a reprezentuje univerzitu doma 
i v zahraničí a napomáha napr. aj Slovenskej ekonomickej knižnici na princípe reciprocity 
získavať cenné zahraničné časopisy z 12 krajín, ktorým Slovenská ekonomická knižnica 
posiela Ekonomické rozhľady takto: Austrália – 1, Holandsko – 2, Japonsko – 1, Maďarsko – 
1, SRN – 10, Poľsko – 6, Rakúsko – 1, Švajčiarsko – 1, Taliansko – 1, USA – 4, Veľká 
Británia – 1 a ČR – 11. Poznamenávame, že tzv. karentované časopisy vychádzajú len v 20 
krajinách sveta, z toho 1 v SR, 2 v ČR a z ostatných krajín 1 v Rakúsku, 5 vo Švajčiarsku 
a napr. v Holandsku 23.  

Pozitívny vplyv na skvalitnenie publikačnej činnosti by mohlo mať napr. dôslednejšie 
vyžadovanie publikácií pri oponentúrach výskumných projektov, najmä záverečných 
výstupov. 
          Ako problém sa v súčasnosti javí personálne dobudovanie redakcie a jednoznačné 
definovanie zdroja financovania tlače Ekonomických rozhľadov, platov členov redakcie 
a materiálneho vybavenia. 
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4.12  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 EU v Bratislave (ďalej CP a PS) je 
celouniverzitným účelovým pracoviskom zriadeným v súlade s Národným programom boja 
proti drogám, zákonom 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 CP a PS je systematické usmerňovanie 
riešenia naliehavých problémov v oblasti prevencie drogových závislostí a poskytovanie 
odborných poradenských a informačných služieb pre študentov, učiteľov a zamestnancov 
všetkých fakúlt EU v Bratislave. 
 
ČINNOSŤ V ROKU 2008 

Centrum protidrogových a poradenských služieb EU 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 

15.30 – 16.30 hod. na pôde Katedry pedagogiky NHF EU v Bratislave, 4C 30), 
• informácie o CP a PS i psychologickej poradni sú zverejnené v Sprievodcoch štúdiom   

všetkých fakúlt EU v Bratislave aj pre akademický rok 2008/2009, 
• 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 kurzov, tzv. "pedagogického minima" mladých 
začínajúcich učiteľov univerzity, 

• vedúci pracovníci CP a PS sa pravidelne zúčastňujú konferencií s drogovou tematikou 
a informujú o činnosti CP a PS na EU v Bratislave,  

• v rámci poskytovania informácií pre všetkých študentov a zamestnancov EU v 
Bratislave sa publikujú články s protidrogovou tematikou v časopisoch EKONÓM 
a JOURNAL, 

• propagácia činnosti CP a PS ako aj prezentácia rôznych odborných informácií  
o protidrogovej problematike sa realizuje aj formou nástenných oznamovacích tabúľ 
na pôde CP a PS, ako aj na vyhradených miestach všetkých fakúlt EU v Bratislave i na 
pôde ŠD a J EU v Bratislave, 

• dňa 16. apríla 2008 CP a PS na EU v Bratislave zorganizovalo prednášku na tému: 
„aktuálne problémy užívania návykových látok“  Lektorom bol MUDr. Ľubomír 
Okruhlica, PhD. – riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave, 

• ku Svetovému dňu boja proti drogám (26. júna 2008) bol na pôde celej univerzity 
distribuovaný  plagát oznamujúci heslo: STOP DROGÁM! 

• ku Dňu boja proti fajčeniu (21. 11. 2008) boli distribuované plagáty s touto tematikou 
na oznamovacie tabule všetkých fakúlt EU v Bratislave, 
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• publikácia PhDr. J. Kačániovej, CSc. s názvom: „Primárna prevencia drogových 
závislostí (Pedagogicko-psychologická analýza), ktorá vyšla v roku 2005 vo 
vydavateľstve EKONÓM slúži ako základná literatúra v predmete Psychológia pre 
učiteľov, tak na dennej forme štúdia, ako aj na Doplňujúcom pedagogickom štúdiu. 

 
     Tieto a ďalšie aktivity, ktoré organizuje CP a PS na EU v Bratislave majú cieľ vytvárať a 
realizovať koncepciu prevencie drogových závislostí na pôde univerzity  
i v študentských domovoch patriacich EU v Bratislave. 
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4.13  FOLKLÓRNY  SÚBOR  EKONÓM 
 
VEDENIE SÚBORU 
 
Organizačný vedúci  Mgr. Ondrej Lenár  
Umelecký vedúci  Mgr.art. Lenka Konečná - Šútorová 
Tajomník    Ing. Soňa Vanková 
Hospodár   Božena Labáthová 
Vedúci tanečnej zložky Mgr.art. Lenka Konečná - Šútorová 
Vedúci speváckej zložky Ing. Jana Kollárová 
Pedagógovia tanca:  Ing. Jaroslav Gajdoš, Monika Mihočková, Michal Dudaš, 
                                               David Schimmer 
                                                
Predník ľudovej hudby Marek Mikuš 
Krojárka   Ing. Soňa Vanková 
 
 
ČINNOSŤ FOLKLÓRNEHO SÚBORU EKONÓM V ROKU 2008 
 
Zájazdy, festivaly, vystúpenia: 
 
 FS Ekonóm absolvoval v roku 2008 vyše štyroch desiatok vystúpení na rôznych 
podujatiach. 
 Zúčastnil sa aj na Akademickej Nitre – súťaži vysokoškolských folklórnych súborov, 
kde prezentoval choreografiu Na sliačanských lúkach, za ktorú v roku 2008 na akademickom 
Zvolene získal ocenenie za choreografiu. 
 FS Ekonóm vystupoval v roku 2008 na   Folklórnych festivaloch na Myjave, v Mani, v 
Trenčianskej Turnej a na Festivale Očovská hruda.  
 Súbor Ekonóm sa zúčastnil aj na otvorení novej auly EU v Bratislave a na rôznych 
iných slávnostných akciách organizovaných EU v Bratislave, vrátane tradičného plesu 
ekonómov. 
 Na jeseň súbor absolvoval každoročné vystúpenia  na slávnostiach v rakúskom 
Pandorfe a na  vinobraní vo Vajnoroch, Pezinku a v Ružinove. 
 Folklórny súbor Ekonóm absolvoval viacero vystúpení v Bratislave a iných mestách 
na Slovensku. Uvedieme napr. tradičný majáles v Rusovciach a Vianoce s Ekonómom v DK 
Zrkadlový háj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


