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ÚVOD 

Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave) realizovala v uplynulom 
roku svoje aktivity vo všetkých oblastiach univerzitného pôsobenia v súlade s Dlhodobým 
zámerom rozvoja EU v Bratislave na roky 2007 – 2011 s výhľadom do roku 2015 ako aj 
v súlade s Hlavnými úlohami EU v Bratislave na rok 2008. Svoje úsilie koncentrovala na 
posilnenie dosiahnutých pozitívnych výsledkov, hľadanie nových prístupov a riešení s cieľom 
udržania a zlepšenia pozície v akademickej komunite SR, ktorá sa v posledných rokoch 
vyznačuje rastúcou konkurenciou. Práca zamestnancov univerzity a jej vedenia rešpektovala 
poznanie, že kvalita vzdelávacích aktivít je úzko spätá s tvorivou vedecko-výskumnou prácou 
učiteľov, ich kontaktmi s praxou a zahraničnými univerzitami. Uznanie významu rozvoja 
tvorivého vedeckého bádania rezonovalo v aktivitách všetkých pracovísk univerzity a bolo 
motivované aj cieľom posilniť status univerzitnej vysokej školy v procese komplexnej 
akreditácie v roku 2008. Úroveň výskumu a vedeckého bádania je základným kritériom pre 
akceptovanie vysokej školy ako univerzity, pre tvorbu finančných zdrojov a pre 
konkurencieschopnosť v akademickej komunite. 

Vedecká rada Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len VR EU v Bratislave) plnila v 
roku 2008 svoje úlohy v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so Štatútom EU 
v Bratislave a Rokovacím poriadkom VR EU v Bratislave. VR EU v Bratislave na svojich 
zasadnutiach v roku 2008 (24. 01. 2008, 13. 03. 2008, 05. 05. 2008, 23. 10. 2008) 
prerokovala: 

- Dlhodobý zámer rozvoja EU v Bratislave na roky 2007 -2011 s výhľadom do roku 2015 
- Návrh na zriadenie Ústavu ekonómie a manažmentu na EU v Bratislave 
- Správu o vedeckovýskumnej činnosti na EU v Bratislave za rok 2007 
- Kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na 

obsadzovanie funkcie profesor na EU v Bratislave v súvislosti s výberovými konaniami na 
EU v Bratislave 

- Návrh na udelenie čestnej vedeckej hodnosti doctora honoris causa (Dr. h. c.)  
o prof. Ing. Richardovi Hindlsovi, CSc. 

- Návrh inauguračnej komisie na vymenovanie za profesora 
o Doc. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc. 

- Návrhy celouniverzitných študijných programov vyučovaných v cudzích jazykoch na EU 
v Bratislave 

- Podklady na komplexnú akreditáciu činností Ekonomickej univerzity v Bratislave 
- Správu o vzdelávacej činnosti na EU v Bratislave za rok 2007 
- Informáciu o priebehu a výsledkoch výberového konania na miesta profesorov a docentov 

na EU v Bratislave 
- Zásady uzatvárania pracovného pomeru na miesta vysokoškolských učiteľov vo funkcii 

hosťujúci profesor na EU v Bratislave 
- Návrh tém výskumu pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a interných 

doktorandov EU v Bratislave na rok 2009 v kategórii A 
Na zasadnutiach VR EU v Bratislave boli odovzdané: 
docentské menovacie dekréty: 

- Ing. Jana Kotlebová, PhD. 
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- PhDr. Oľga Plávková, CSc. 
- Ing. Miloš Tumpach, PhD. 
- Ing. Erika Pastoráková, PhD. 
- Ing. Iveta Pauhofová, CSc. 
- Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD. 

Dekréty Dr. h. c.: 
- prof. Ing. Richard Hindls, CSc. 

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

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

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

Atribútmi dosiahnutia statusu univerzitnej vysokej školy sú 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 vedecko-výskumnú činnosť zo zahraničných 
a domácich zdrojov. Menované atribúty sú preto aj v centre pozornosti fakúlt 
a celouniverzitných pracovísk pri napĺňaní vízie Ekonomickej univerzity ako univerzitnej 
vysokej školy. 

1 VÝCHODISKÁ VEDY A VÝSKUMU NA EU V BRATISLAVE 

1.1  Výskumná stratégia univerzity 

Výskumná stratégia EU v Bratislave, ktorá je premietnutá v Dlhodobom zámere rozvoja 
EU v Bratislave na obdobie 2007-2011 s výhľadom do roku 2015 vymedzila tri základné 
ciele: 1) prehĺbenie internacionalizácie vedy a výskumu na EU v Bratislave ako predpoklad 
výraznejšieho začlenenia univerzity do budovania Európskeho výskumného priestoru, 2) 
posilnenie pozície Ekonomickej univerzity v ekonomickom výskume SR a zvýšenie jej 
konkurencieschopnosti v súťaži o domáce grantové prostriedky, 3) zvýšenie efektívnosti 
doktorandského štúdia a dosiahnutie jeho medzinárodnej porovnateľnosti. 

Pre časový horizont roku 2008 boli na základe uvedenej stratégie stanovené priority: 

- uskutočniť vnútornú evalváciu úrovne výskumu na všetkých fakultách EU v Bratislave 
ako podklad pre komplexnú akreditáciu EU v Bratislave 

- zvýšiť participáciu na riešení medzinárodných výskumných projektov, prezentovať 
výsledky výskumu na vedeckých konferenciách v zahraničí a rozširovať spoluprácu vo 
výskume s renomovanými fakultami a univerzitami v zahraničí  

- zvýrazniť podiel EU v Bratislave na základnom a aplikovanom ekonomickom výskume 
v SR hlavne v kategórii projektov VEGA, KEGA, APVV, AV 

- zvýšiť kvalitu a náročnosť doktorandského štúdia intenzívnejším zapájaním doktorandov 
do riešenia výskumných projektov, do prezentovania výsledkov výskumu na 
konferenciách mladých vedeckých pracovníkov a publikovania záverov výskumu. 
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1.2 Systém hodnotenia úrovne a výsledkov výskumu na EU v Bratislave 

V roku 2008 bol prijatý nový, adresný systém hodnotenia výsledkov vedy a výskumu 
jednotlivých pracovníkov a ich príspevku k celkovému výkonu vedy na EU v Bratislave. Na 
jeho základe bola stanovená úroveň povinností vo vede a výskume pre jednotlivé kategórie 
pracovníkov. Cieľom tohto opatrenia bolo prehĺbenie viazanosti osobného odmeňovania na 
výsledky vedecko-výskumnej činnosti. 

Hodnotenie úrovne a výsledkov výskumu na EU v Bratislave vychádza z nasledovných 
podkladov:  

- štruktúra a obsah publikačnej činnosti evidovanej v CREPC SEK v Bratislave 
- objem finančných prostriedkov získaných na riešenie výskumných projektov z externých 

zdrojov  
- objem a podiel finančných prostriedkov generovaných z jednotlivých grantových schém 

výskumu 
- systém prideľovania kreditov za tvorivú činnosť v oblasti vedy v doktorandskom štúdiu 
- efektívnosť doktorandského štúdia vyjadrená podielom doktorandov v dennej forme 

štúdia na jedného školiteľa, úspešnosti ukončovania štúdia a publikačnej výkonnosti 
doktorandov 

- kritéria pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov na EU v Bratislave. 
 

1.3 Štruktúra tvorivých pracovníkov na EU v Bratislave v roku 2008 

Tabuľka č.1.1: Koeficient kvalifikačnej štruktúry VŠ učiteľov k 31.10.2008 podľa fakúlt 
 

Pracovisko 

VŠ učitelia 

Profesori Docenti VŠ učit.s PhD. 
VŠ učit. bez 

PhD. 
VŠ učit. spolu 

 49,38 129,60 219,95 196,35 595,3 

NHF 15,45 34,12 44,53 27,85 122,0 

OF 7,06 22,00 41,38 29,43 99,9 

FHI 10,01 20,93 48,31 26,55 105,8 

FPM 7,51 29,03 28,04 39,57 104,2 

FMV 4,00 6,99 14,77 7,50 33,3 

PHF 3,00 11,00 31,92 10,99 56,9 

ÚJ, CTVaŠ 2,35 5,53 11,00 54,46 73,3 
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2 HODNOTENIE VÝSKUMU EU V BRATISLAVE ZA ROK  2008 

2.1 Profilácia výskumných pracovísk a ciele výskumu v roku 2008 

2.1.1 Profil výskumu NHF 

Vedecký a výskumný potenciál NHF bol v roku 2008 prioritne orientovaný na rozvíjanie 
základného výskumu s cieľom zabezpečiť rozvoj ekonomickej teórie a na základe najnovších 
poznatkov rozvíjať na fakulte študijné a vedné odbory. Fakulta sa orientovala na skúmanie 
otázok znalostnej ekonomiky, na aktuálne ekonomické problémy rozvoja hospodárstva 
Slovenska, na aktuálne otázky súvisiace s integráciou slovenskej ekonomiky do európskych 
štruktúr a na vybrané globálne problémy svetovej ekonomiky. 

Ciele výskumu katedier NHF v roku 2008 
Katedra ekonomickej teórie 
Vedeckovýskumná činnosť na KET bola v r. 2008 prioritne orientovaná na skúmanie 

teoretických a hospodársko-politických podmienok a predpokladov dlhodobého 
ekonomického rastu SR ako člena Európskej únie v procese globalizácie, na analýzu 
makroekonomických súvislostí vstupu Slovenska do európskej menovej únie, na skúmanie 
otázok novej (znalostnej) ekonomiky (rozvoj ľudského kapitálu, investície do vedy 
a výskumu, trvalo udržateľný rast) a jej vplyvu na fungovanie trhu práce, trhu kapitálu atď. 

Katedra hospodárskej politiky 
KHP mala v centre svojho výskumu vývojové tendencie v konvergencii ekonomickej 
výkonnosti Slovenska v medzinárodnom porovnaní, otázky podpory rozvoja konkurenčnej 
výkonnosti SR, sociálno-ekonomických indikátorov úrovne hospodárskeho procesu. Výskum 
smeroval do otázok analýzy zmien v spotrebe slovenských domácností a kvality ich života 
v nových ekonomických podmienkach a analýzy vzťahov investícií, miery investícií 
a ekonomického rastu. 

Katedra financií 
Výskum katedry sa v roku 2008 orientoval na oblasť rozvoja metodológie a výskumu 

v oblasti verejných a podnikateľských financií a daňovníctva. Nosnými témami bol výskum 
účinnosti tzv. zabudovaných stabilizátorov na zjemňovanie konjunkturálneho cyklu, analýza 
vplyvu kohéznej politiky EÚ na konkurencieschopnosť ekonomiky SR, oblasť financovania 
inovácií, plnenie cieľov Lisabonskej stratégie a ekonomické aspekty trvalo udržateľného 
rozvoja a ochrany životného prostredia. Členovia katedry sa podieľali na spracovaní Vízie 
ekonomiky SR pre vládu SR, na spracovaní štúdie o perspektíve vývoja ekonomiky SR na rok 
2008 pre SOPK a na spracovaní štúdie o tvorbe modelového portfólia pre zahraničnú 
poisťovňu. 

Katedra bankovníctva a medzinárodných financií 
Vedeckovýskumná činnosť bola v roku 2008 zameraná na široké spektrum tém v oblasti 

bankovníctva, finančných trhov, regulácie, menovej teórie a politiky, menovej analýzy 
a prognózy a medzinárodných financií s osobitným dôrazom na podmienky pôsobenia 
Slovenskej republiky v rámci Európskej únie a vytvárania predpokladov na vstup do 
eurozóny. Katedra bankovníctva a medzinárodných financií sústavne sleduje globálne 
tendencie vývoja finančných trhov, bankovníctva a medzinárodných finančných centier. 
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Katedra sociálneho rozvoja a práce 
Výskumná činnosť katedry bola zameraná na problematiku ľudského faktora v spoločnosti 

v jeho širších súvislostiach, najmä v kontexte nových trendov v ekonomickej a v sociálnej 
oblasti v krajinách EÚ. Členovia katedry skúmali formulovanie hodnotových východísk 
moderného sociálneho štátu ako na makroúrovni, tak i na mikroúrovni, kvalitatívne 
a kvantitatívne posuny, procesy, mechanizmy, vedúce k zložitej sociálnej situácii vybraných 
skupín obyvateľstva. Poukázali na možné prístupy riešenia so zameraním na problémy 
ekonomického rastu, chudoby, výkonnosti trhu práce, regionálnych disparít, flexiistoty, 
vzdelávania a celoživotného vzdelávania v procese globalizácie. Kolektív katedry sa zúčastnil 
na vypracovaní čiastkových výstupov v rámci Vízie a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti 
do roku 2030 

Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja 
Vedeckovýskumné zameranie sa v roku 2008 orientovalo na riešenie aktuálnych 

problémov verejnej správy a regionálneho rozvoja SR s osobitným zreteľom na súčasné 
pôsobenie Slovenska v európskych hospodárskych štruktúrach. V roku 2008 sa výskum 
koncentroval hlavne na úlohy 6. rámcového programu EURODITE. Boli zahájené práce na 
dvoch nových projektoch a pokračovalo riešenie projektu v rámci spolupráce SK-CZ. 
Pracovníci katedry sa zúčastnili na prácach na Vízii a stratégii rozvoja slovenskej spoločnosti. 

Katedra poisťovníctva 
Výskum sa obsahovo orientoval na nasledovné problémy: skúmanie nových tendencií v 

poisťovníctve, analyzovanie vplyvu liberalizácie poistného trhu s osobitým zreteľom na 
problematiku zavedenia eura a jeho vplyvu na poistný sektor, analyzovanie súčasného stavu v 
neživotnom a životnom poistení. Predmetom výskumu katedry bolo ďalej skúmanie 
identifikácie a riadenia rizík v poisťovníctve, problematika hospodárenia poisťovne so 
zreteľom na tvorbu, použitie a umiestnenie technických rezerv, a najmä so zreteľom na 
solventnosť poisťovne, vplyv globalizačných a integračných procesov na poistný trh. 

Katedra pedagogiky 
Vedeckovýskumná činnosť KP súvisela v roku 2008 s riešením inovácií obsahu 

všeobecného ekonomického vzdelávania realizovaného na stredných školách 
s neekonomickým zameraním a inováciami v odbornom ekonomickom vzdelávaní na 
obchodných akadémiách vyplývajúce z analyzovaných požiadaviek regionálneho trhu práce. 
Predmetom výskumu bol aj Lisabonský proces a podpora podnikania absolventov stredných 
škôl, transformácia systému ekonomického vzdelávania prostredníctvom inovácie 
vzdelávacích programov a učebných dokumentov a návrhu nových učebných pomôcok, 
vytvorenie e-learningového vzdelávacieho modulu simulácie podnikania. 

Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky 
Katedra sa v roku 2008 sústredila na vybudovanie Press centra Národohospodárskej fakulty 
a na spracovanie reči do textovej podoby prostredníctvom využitia informačných technológií. 

2.1.2 Profil výskumu OF 

Vedecko-výskumná profilácia OF odzrkadľuje celý rozsah ekonomickej problematiky 
akreditovaných troch vedných odborov (Odvetvové a prierezové ekonomiky, špecializácia: 
Ekonomika obchodu a priemyslu, Svetová ekonomika, Medzinárodné ekonomické vzťahy), 
štyroch študijných odborov (Obchod a marketing, Medzinárodné podnikanie, Svetová 
ekonomika, Odvetvové a prierezové ekonomiky) a štyroch študijných programov 
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(Marketingový a obchodný manažment, Ekonomika obchodu a služieb, Manažment 
medzinárodného podnikania, Svetová ekonomika), tiež výchovno-vzdelávacie zameranie 
a kvalifikáciu, profesijnú špecializáciu vedecko-výskumných zamestnancov a v neposlednom 
rade aktuálne požiadavky hospodárskej praxe. 

Ciele výskumu katedier OF v roku 2008 
Katedra marketingu 
Vedecko-výskumné zameranie katedry marketingu sa orientovalo na kľúčové aspekty 

obchodu a marketingu v rámci globálneho trhu, faktory a determinanty európskeho 
podnikateľského prostredia, marketingové stratégie pre podniky na jednotnom trhu Európskej 
únie, determinanty marketingovej úspešnosti v stratégiách slovenských podnikov v ére 
nového marketingu, vzťahový marketing vedúci k zlepšeniu miery retencie zákazníka, ktorá 
má následne vplyv na zisk, budovanie zákazníckej lojality a hodnotenie návratnosti nákladov 
na získanie a udržanie zákazníka, postavenie a zmeny funkcie predaja v podmienkach 
globálnej výmeny, na analýzu determinantov slovenských miest a obcí ako činiteľov 
ekonomického rozvoja slovenských regiónov v kontexte Európskej únie, vzťah kultúry 
a ekonomiky a ich vzájomné ovplyvňovanie s dôrazom na regionálny kontext. 

Katedra medzinárodného obchodu 
Dlhodobo sa sústreďuje na skúmanie troch oblastí, ktoré vnútorne korešpondujú jednak 

s celkovým vedecko–výskumným charakterom tohto pracoviska, ale aj jeho personálnym 
vybavením. Ide o oblasť: a) ekonomických aspektov energetickej stratégie ako predpokladu 
pre zabezpečenie zásadných štrukturálnych zmien v ekonomike SR a jej pružnejšej 
implantácie do európskych štruktúr; b) skúmania vybraných aspektov prepájania ekonomiky 
SR a existujúceho podnikateľského prostredia do EÚ; c) skúmania vybraných súčastí 
medzinárodného podnikania, ako je doprava, logistika, konkurencieschopnosť, PZI a pod., 
v nadväznosti na procesy zjednocovania európskeho ekonomického potenciálu. Výber týchto 
predmetov skúmania nie je procesom náhodným. Reaguje na požiadavky vyplývajúce nielen 
zo spoločenskej objednávky, ale aj zo zmien učebných plánov, prípravy nových 
doktorandských prác a pod. KMO sa ich prostredníctvom prispôsobuje zahraničným 
partnerom a príťažlivosťou navrhovaných projektov sa usiluje o rozšírenie medzinárodnej 
spolupráce.   

Katedra služieb a cestovného ruchu 
Vedecko-výskumná činnosť sa v roku 2008 orientovala na riešenie aktuálnych 

ekonomických problémov obchodných služieb, cestovného ruchu a malého a stredného 
podnikania. Osobitný dôraz sa kládol na analýzu hybných síl trhu služieb v procese 
globalizácie, internacionalizácie a integrácie, na zistenie efektov pre odvetvia služieb 
vyplývajúcich jednak z transformácie ekonomiky SR na ekonomiku založenú na poznatkoch, 
jednak z inovačných aktivít. 

Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru 
Výskum bol orientovaný na riešenie problému vysledovateľnosti produktov v súvislosti 

s ochranou spotrebiteľa a trvalé monitorovanie rizík súvisiacich s bezpečnosťou produktov 
v procese obehu, na vypracovanie výrobkových stratégií pre nové produkty na slovenskom 
trhu a na hodnotenie kvality celoživotného odborného vzdelávania v malých a stredných 
vzdelávacích inštitúciách. 

Katedra obchodného práva 
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Ťažiskom výskumu boli aktuálne právne a hospodárske problémy súčasnosti, dobytnosť 
pohľadávok, využiteľnosť práva a Public Private Partnership problémy predovšetkým 
z hľadiska zabezpečovania významných stavieb a ich legislatívny rámec.  

Katedra informatiky obchodných firiem 
Výskum KIOF je dlhodobo zameraný na skúmanie možností použitia moderných 

technológií v podnikateľskej praxi a ich vplyv na osobný a profesionálny rast člena 
informačnej spoločnosti, ako aj na podnikateľské subjekty, ktoré sa stretnú s výzvami nového 
tisícročia. Katedra je inovatívnym pracoviskom v oblasti zavádzania informačno-
komunikačných technológií do podnikateľskej praxe ako aj do pedagogického procesu. 

2.1.3 Profil výskumu FHI 

Vedeckovýskumná činnosť Fakulty hospodárskej informatiky sa zameriavala na tvorbu 
a aplikácie metodických poznatkov z oblasti kvantitatívnych metód v ekonómii a z oblasti 
účtovníctva, s podporou informačných technológií, v piatich profilových vedných oblastiach. 
Ide o oblasť: účtovníctvo, audítorstvo a finančné riadenie (vývojové trendy účtovníctva 
v podmienkach Európskej únie – proces harmonizácie s medzinárodnými účtovnými 
štandardmi IFRS, IPSAS a US GAAP), štatistické metódy v ekonómii (aplikácie pokročilých 
štatistických metód s podporou programových systémov SAS, Statgraphics Centurion 
v oblasti sociálnych analýz a v oblasti riadenia kvality), aktuárstvo a finančná matematika 
(aplikácie metodických postupov a modelov aktuárskych vied a finančnej matematiky 
v oblasti poistného a finančného trhu), ekonometria a operačný výskum (rozvíjanie 
kvantitatívnych prístupov k analýze, predikcii a optimalizácii rozhodovacích procesov na 
mikroekonomickej a makroekonomickej úrovni), hospodárska informatika (budovanie 
znalostnej ekonomiky s podporou Informačno-Komunikačných technológií, procesného 
riadenia firiem a servisne orientovaných architektúr (SOA) v podmienkach európskeho 
výskumného priestoru a v súlade s aktuálnymi potrebami rozhodovacích a riadiacich procesov 
v hospodárskej praxi SR). 

Ciele výskumu katedier FHI na rok 2008 
Katedra aplikovanej informatiky 
Vedecká a výskumná činnosť v roku 2008 bola zameraná na implementáciu najnovších 

poznatkov z oblasti informačných a komunikačných technológií do výučby v poskytovaných 
študijných jednotkách na študijnom odbore Hospodárska informatika a v ostatných študijných 
programoch na prvom stupni štúdia. Tento trend sa rozvíjal najmä v nasledujúcich smeroch: 
zabezpečovanie pedagogického procesu pôvodnými učebnými textami, rozširovanie e-
learningových metód, postupným vytváraním aplikačného prostredia na báze produktov SAP. 

Katedra matematiky 
Výskumná činnosť Katedry matematiky bola v r. 2008 obsahovo zameraná na aplikáciu 

postupov a modelov aktuárskej vedy a finančnej matematiky v prostredí poistného a 
finančného trhu Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie. Riešiteľské kolektívy sa 
zaoberali využitím aktuárskych modelov pri popise a analýze procesov v poisťovníctve, pri 
optimalizácii zavádzania nových produktov na poistný trh v oblasti životného, neživotného, 
penzijného poistenia v procese transformácie sociálnej sféry v SR. Realizovaná bola 
komparácia metód poisťovania investičných rizík v krajinách EÚ a 
hodnotenie konkurencieschopnosti produktov finančných inštitúcií na slovenskom trhu. 
Predmetom výskumu boli tiež modely riadenia rizík neživotného poistenia podľa direktívy 
Európskej Komisie Solvency II. 
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Katedra operačného výskumu a ekonometrie 
V r. 2008 sa vedeckovýskumné aktivity katedry orientovali na viaceré nosné problémy: 

monitoring monetárnej politiky SR pred vstupom do Európskej menovej únie na báze 
ekonometrických postupov, modelové prístupy cielenej inflácie, najnovšie prístupy k analýze 
rovnovážneho menového kurzu (BEERs a FEERs), aktuálne problémy procesu transformácie 
meny (euroizácie), modely a metódy optimalizácie výrobných a marketingových stratégií 
firmy, modelovanie reverznej logistiky – optimalizácia procesov recyklácie a likvidácie 
odpadu, aktuálne problémy rozhodovania subjektov s využitím metód optimalizácie, 
ekonometrie a teórie hier. 

Katedra štatistiky 
Katedra štatistiky sústredila svoju výskumnú činnosť v roku 2008 na riešenie možností 

aplikácie pokročilých štatistických metód, metód regionálneho a medzinárodného 
porovnávania pri kvantitatívnej analýze sociálnej situácie obyvateľstva a domácností v SR, na 
špecifické problémy rodovej diferenciácie v oblasti príjmov, na tvorbu modelov socio-
ekonomických indikátorov a ich využitie na analýzu vývoja hospodárskeho procesu v SR 
v podmienkach Európskej únie, a na využitie moderných štatistických metód analýzy a 
riadenia kvality (stratégia šesť sigma).  

Katedra účtovníctva a audítorstva 
Vedeckovýskumná činnosť katedry sa v r. 2008 zamerala na problémy implementácie 

súčasnej legislatívy Európskej únie v oblasti účtovníctva, daňovníctva a finančného riadenia 
v podmienkach Slovenskej republiky, a to: novelizovanej právnej úpravy účtovníctva, 
medzinárodných účtovných štandardov IAS/IFRS, IPSAS a US GAAP s prihliadnutím na 
vstup SR do Eurozóny. Katedra sa tiež koncentrovala na problémy účtovníctva, audítorstva 
a kontroly v mikroekonomickom prostredí v kontexte národných a nadnárodných 
požiadaviek, na výskum špecifických problémov implementácie medzinárodných účtovných 
štandardov pre finančné vykazovanie v komerčných a zdravotných poisťovniach 

2.1.4 Profil výskumu FPM 

Výskum FPM bol aj v roku 2008 tradične orientovaný do podnikateľskej sféry. 
Podnikateľské subjekty boli analyzované z viacerých aspektov, najmä: 

- z hľadiska vplyvu globalizácie na jednotlivé činitele pôsobiace na ekonomiku, manažment 
a financie podniku  

- z hľadiska identifikovania modrených trendov manažmentu a ich vzťahu k úspešnosti 
podnikov  

- z hľadiska teoreticko-metodologických aspektov dlhodobých finančných a kapitálových 
rozhodnutí  

- z hľadiska uplatnenia inovácií a informatizácie v podnikateľských subjektoch SR vo 
väzbe na zmeny v procese globalizácie. 

Ciele výskumu katedier FPM v roku 2008 
Katedra podnikovohospodárska 
Predmetom výskumu boli otázky podnikovej diagnostiky, najmä výskum riadenia rizika, 

nákladov, životného cyklu podniku a marketingu podniku, hodnotenie zmien podnikateľských 
štruktúr v dôsledku integračných procesov pri kooperácii malých a stredných podnikov, 
(osobitne družstiev), modelovanie vývoja spotrebiteľských cien v rôznych trhových 
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štruktúrach, analýza podpory controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých 
controllingových systémov v krajinách EU. 

Katedra manažmentu 
Katedra manažmentu sa v r. 2008 orientovala vo výskume na tvorbu koncepcií 

neformálnych systémov a procesov strategického plánovania a informačných systémov na 
jeho podporu, na identifikáciu moderných trendov manažmentu a ich vzťah k výsledkom 
podnikov, na zistenie a potvrdenie možnosti uplatnenia projektového manažmentu v malých 
a stredných podnikoch a na prieskum komunikačných nástrojov v malých a stredných 
podnikoch. 

 
 
Katedra podnikových financií 
Výskum KPF v r. 2008 bol orientovaný na rozvoj finančnej a daňovej teórie, moderné 

metódy a modely analýzy výkonnosti a predikcie finančnej situácie slovenských podnikov, na 
skúmanie interakcií rozpočtovo-kapitálových a finančných rozhodnutí a ich vplyv na rast 
trhovej hodnoty podniku, na moderné prístupy k manažmentu finančných rizík podnikov a na 
výskum vplyvu globalizácie finančných trhov na medzinárodný finančný manažment. 

Katedra manažmentu výroby a logistiky 
Ťažisková orientácia výskumu v roku 2008 smerovala do oblastí riešenia problematík 

súvisiacich s manažmentom výroby a logistikou, chápanou ako súbor systematicky 
vykonávaných činností, podstatne determinizujúcou nielen samotný proces výroby - 
transformácie, do oblastí podporných a obslužných činností predchádzajúcich a nasledujúcich 
proces transformácie (projektovanie, inovačno-investičný rozvoj, financovanie, 
personalistika, obstarávaco-odbytové strategické rozhodovanie ako aj strategické 
rozhodovanie samotné). 

Katedra informačného manažmentu 
Výskum sa koncentroval na vývoj a implementáciu projektových a analytických 

metodológií, techník a nástrojov na zabezpečenie komplexného vývoja IS/IT, na výskum 
organizačných, ekonomických, legislatívnych, technických aspektov implementácie 
a prevádzky IS/IT, ako aj outsourcingu v oblasti IS/IT, na riešenie problémov a princípov 
systémovej integrácie, na vývoj komplexného referenčného modelu na riadenie IS/IT 
a hodnotenie rôznych prostriedkov a technológií pre špecifické úlohy v rámci IS/IT, napr. 
CRM, SCM, elektronické podnikanie, business intelligence, atď. 

2.1.5 Profil výskumu PHF 

Podnikovohospodárska fakulta je výskumne profilovaná v súlade s hlavným 
akreditovaným odborom 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku v troch stupňoch štúdia a 
odborom 3.3.15 Obchodné podnikanie v 1. stupni štúdia. Rozvíja teda výskum zameraný na 
ekonomiku a manažment, a na obchod a marketing. 

Ciele výskumu katedier PHF v roku 2008 
Katedra ekonómie 
Katedra ekonómie riešila v roku 2008 úlohy v oblasti štrukturálnej politiky Slovenskej 

republiky ako nástroja riešenia regionálnych disparít, financovania a podpory inovačného 
rozvoja malých a stredných podnikov na Slovensku a vo vybraných krajinách Európskej únie, 
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modelovania a rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika, 
analýzy vývojových trendov v poistnom krytí životných a neživotných rizík. 

Katedra financií a účtovníctva 
Výskum katedry financií a účtovníctva bol v roku 2008 orientovaný na finančné riadenie a 

finančnú analýzu podnikov, efektívnosť získavania DHM, na hodnotenie finančnej 
výkonnosti podnikov, zhodnotenie teoretických a metodologických aspektov dane z príjmov 
v účtovníctve Slovenskej republiky a IAS/IFRS, vymedzenie transformačných krokov, na 
vyčíslenie správneho základu dane z príjmov v súlade s požiadavkami slovenskej legislatívy 
a na identifikáciu úrovne inovačných aktivít v MSP, vrátane poznania bariér inovačných 
aktivít. 

Katedra manažmentu 
Výskum bol zameraný na vybrané problémy z oblasti riadenia slovenských podnikov 

pôsobiacich predovšetkým vo východoslovenskom regióne (napr. Molex Slovakia a.s., U.S. 
Steel Košice s.r.o a pod.)  

Katedra marketingu a obchodu 
Výskum katedry marketingu a obchodu bol orientovaný v roku 2008 na vývoj energetickej 

náročnosti na Slovensku so zameraním na obnoviteľné zdroje, zahraničný obchod, 
marketingovú pripravenosť slovenských podnikov v podmienkach jednotného trhu Európskej 
únie, na implementáciu marketingových teórií do podnikovej praxe, otázky elektronického 
obchodu, medzinárodného platobného styku, psychológie predaja, spotrebiteľské správanie a 
efektívnosť marketingovej komunikácie, problematiku konkurencieschopnosti univerzitných 
pracovísk aplikovanú na podmienky nastavenia vhodného marketingového inštrumentária. 

Katedra hospodárskej informatiky a matematiky 
Členovia katedry sa vo svojej výskumnej činnosti sústredili na aplikáciu najnovších 

matematicko-štatistických metód matematickým modelovaním ekonomických procesov, ich 
praktické využitie pri riešení konkrétnych vedecko-výskumných úloh, ako aj pri riešení 
požiadaviek praxe. Zamestnanci katedry sa aktívne zapájajú do riešenia projektov hlavne 
v spolupráci s ostatnými katedrami fakulty. 

2.1.6 Profil výskumu FMV 

Vedecko-výskumná činnosť FMV sa koncentrovala najmä na otázky teórie 
medzinárodných ekonomických vzťahov a svetovej ekonomiky, ako aj na otázky 
hospodárskej diplomacie, na problémy medzinárodných vzťahov spojené s pozíciou SR ako 
členského štátu EÚ a procesov v medzinárodných vzťahoch na globálnej úrovni. Súčasťou 
tejto orientácie je aj analýza kultúrnych a civilizačných aspektov a interkultúrnych vzťahov 
v súčasnom svete. 

Ciele výskumu katedier FMV v roku 2008 
Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie 
KMEVaHD sa vo výskume koncentrovala na otázky teórie medzinárodných 

ekonomických vzťahov a svetovej ekonomiky a ich zakotvenie v reálnych ekonomických 
vzťahoch, na otázky európskej integrácie, regionálnej politiky a rozvojovej pomoci. V oblasti 
hospodárskej diplomacie bola venovaná pozornosť politickým, právnym, ekonomickým a 
bezpečnostným aspektom fungovania zastupiteľského úradu SR a utvárania modelu jeho 
riadenia. 

Katedra medzinárodných politických vzťahov 
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Vzhľadom na pomerne rôznorodý odborný profil učiteľov katedry bola aj 
vedeckovýskumná činnosť katedry orientovaná v značnej miere interdisciplinárne prepojením 
politických, ekonomických a kultúrnych aspektov problémov. Takouto orientáciou je 
charakteristický aj výskum procesov a trendov spojených s pozíciou SR v rámci Európskej 
úrovne a globálnych procesov. Ďalšou oblasťou bolo skúmanie bezpečnostných aspektov 
v medzinárodných vzťahoch. Pozornosť je v rámci viacerých projektov venovaná i skúmaniu 
kultúry, civilizačných problémov a problémom interkulturality.  

 
Katedra medzinárodného práva 
Katedra medzinárodného práva realizuje vedeckovýskumnú činnosť v oblasti 

medzinárodného práva, najmä s akcentom na právo Európskej únie a implementáciu právneho 
poriadku európskych inštitúcií do práva Slovenskej republiky 

2.1.7 Profil výskumu ÚJ 

Hlavným cieľom výskumu na všetkých katedrách Ústavu jazykov je zlepšenie 
a zefektívnenie prístupov, spôsobov a metód vyučovania cudzích jazykov na EU v Bratislave. 
Učitelia zavádzajú a používajú pri svojej práci mnohé nové technológie, ako napr. e-learning. 

2.2 Vyhodnotenie plnenia zámerov výskumu z roku 2008 
Na EU v Bratislave sa v roku 2008 riešilo celkove 184 výskumných projektov, z toho 86 

projektov VEGA, 13 projektov KEGA, 4 projekty pre hospodársku prax, 14 inštitucionálnych 
projektov, 24 projektov mladých vedeckých pracovníkov, 2 medzinárodné vedecké projekty 
(6. RP), 7 projektov APVV a 2 projekty MVTS. Značné úsilie venujú učitelia fakúlt riešeniu 
projektov ESF (10 projektov, v ktorých je EU v Bratislave koordinátorom a 4 projekty, 
v ktorých je EU participantom), ktoré však nie sú akceptované ako výskumné projekty. Úplný 
zoznam riešených výskumných projektov a v nich dosiahnutých výsledkov sa nachádza na 
stránke univerzity (www.euba.sk – výskum). 

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 
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. 

Napriek tomu, že v roku 2008 sa posilnil presun na náročnejšie externé výskumné 
projekty, objem z nich získaných finančných prostriedkov sa znížil a vzhľadom na zvyšovanie 
počtu profesorov a docentov na univerzite ukazovateľ KZU 2 ako kritérium pre hodnotenie 
univerzity (objem finančných prostriedkov v pomere k počtu profesorov a docentov) dokonca 
klesá. Pozitívne je, že sa zvýšil počet podaných projektov VEGA, ako aj počet podaných 
projektov KEGA. V rámci výzvy Agentúry pre štrukturálne fondy MŠ SR vypracovala NHF 
projekt zriadenia Centra excelencie výskumu, ktorý však vzhľadom na nepatrnú formálnu 
chybu bol vyradený z hodnotiaceho procesu. 
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V auguste 2008 zahájil svoju činnosť Ústav ekonómie a manažmentu ako celouniverzitné 
výskumné centrum. V prvých štyroch mesiacoch svojej existencie sa koncentrovali aktivity 
ústavu na získanie projektu „Analýza výskumu a vývoja v SR za roky 2007-2008“  
pre MŠ SR.  

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. 

Špecifikácia plnenia zámerov výskumu na rok 2008 sa nachádza v prílohovej časti ku 
„Správe o vedeckovýskumnej činnosti na EU v Bratislave za rok 2008“ uvedenej na 
www.euba.sk v časti Veda a výskum. 

 

 
2.3 Silné a slabé stránky výskumu na EU v Bratislave v roku 2008 

 

Ako pozitíva vedecko-výskumnej činnosti na EU v Bratislave možno za rok 2008 uviesť: 

1. Podstatné zvýšenie počtu a kvality publikačných výstupov z vedecko-výskumnej činnosti, 
najmä v náročnejších kategóriách (A1, A2, B) 

2. Vytvorenie dostatočného priestoru pre prezentáciu výsledkov VVČ vo fakultných 
vedeckých časopisoch a celouniverzitnom vedeckom časopise 

3. Zvýšenie úspešnosti ukončovania doktorandského štúdia a kvality obhajovaných 
dizertačných prác 

4. Vysoký počet medzinárodných vedeckých konferencií, seminárov a workshopov 
organizovaných na fakultách EU 

5. Zlepšenie väzby medzi nástrojmi odmeňovania tvorivých zamestnancov a výsledkami 
vedecko-výskumnej činnosti 

6. Pravidelné organizovanie vedeckých podujatí (workshopy, vedecké konferencie) pre 
doktorandov za účelom skvalitnenia doktorandského štúdia  

Slabé stránky vedecko-výskumnej činnosti na EU v Bratislave 
1. Nedostatočný záujem o podávanie projektov na výzvy 7. RP, APVV a štrukturálnych 

fondov z dôvodu vysokej administratívnej a časovej náročnosti a nízkeho počtu 
schvaľovaných projektov (7.RP 5 %, APVV 15 %) 

2. Nedostatočný objem a nevyhovujúca štruktúra finančných prostriedkov v členení na bežné 
a kapitálové výdavky v rámci projektov VEGA a KEGA (a z toho vyplývajúce 
obmedzené možnosti účasti na zahraničných konferenciách, nákupu literatúry, výpočtovej 
techniky apod.) 

3. Absencia modulu „Veda“ v pripravovanom akademickom informačnom systéme, 
absencia technických a dokumentačných pracovníkov vo vedecko-výskumnej činnosti, 
nedostatočné zapájanie interných doktorandov do organizačných a administratívnych prác 
v manažmente projektov 

4. Relatívne veľký počet domácich projektov s neúmernou riešiteľskou kapacitou (formálne 
zaradenie riešiteľov do projektov s vysokým počtom plánovaných hodín výskumu, čo na 
obdobie 3 rokov „umŕtvuje“ potenciálne kapacity) 

5. Vysoká zaťaženosť učiteľov pedagogickými povinnosťami  
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6. Nerovnomernosť v zapojení jednotlivých zamestnancov do výskumu a asymetrické 
výsledky v publikačnej činnosti jednotlivých učiteľov. 
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3 Zameranie výskumu EU v Bratislave na rok 2009  

Ciele a zámery vedecko-výskumnej činnosti EU v Bratislave na rok 2009 vychádzajú 
z trendu zvyšovania významu výskumu v celkových univerzitných aktivitách a zo snahy 
prezentovať sa ako výskumne orientovaná univerzita. Výsledky bádateľskej činnosti majú 
slúžiť ako báza pre rozvoj študijných programov 2. a 3. stupňa štúdia a kvalita výskumnej 
činnosti je nutnou podmienkou pre akreditáciu habilitačného konania a konania na 
vymenúvanie profesorov. 

Popri existujúcich výskumných projektoch, ktorých úplný zoznam je na stránke 
www.euba.sk, schválilo MŠ SR 17 nových projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 
2009 a 6 nových projektov KEGA. Schválených bolo ďalej 21 nových projektov mladých 
vedeckých pracovníkov a 3 interné grantové projekty, z ktorých majú vzniknúť medzinárodné 
výskumné projekty. EU v Bratislave predložila tiež ako účastník konzorcia 2 projekty 7.RP, 
ktorých proces hodnotenia ešte prebieha. 

Prioritou vo vedecko-výskumnej činnosti v roku 2009 bude skvalitnenie výstupov z nej 
a zvýšenie ich publicity prezentáciou vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných 
vedeckých konferenciách, ako aj efektívnejšie zapojenie doktorandov do riešenia 
a manažmentu výskumných projektov. 

3.1  Obsahové zameranie výskumu katedier NHF v roku 2009 

Katedra ekonomickej teórie 

- Identifikácia faktorov, determinujúcich tempo dlhodobého ekonomického rastu a zmeny 
vo výkonnosti ekonomiky SR ako členskej krajiny EÚ v dlhodobej perspektíve, príspevok 
SR k zvýšeniu svojej konkurencieschopnosti k realizácii Lisabonskej stratégie. 

- Identifikácia vplyvov novej (znalostnej) ekonomiky na ekonomickú teóriu a hospodársku 
prax. 

- Analýza stupňa korelácie ekonomických cyklov a ekonomického rastu a postavenie 
národných trhov práce a ich vplyv na dosiahnutie stability a vyrovnávanie ekonomických 
šokov. 

- Identifikácia rastových a cyklických aspektov vývoja makroekonomických ukazovateľov 
európskych ekonomík, s dôrazom na ekonomiku SR, v podmienkach znalostnej 
ekonomiky. 

Katedra hospodárskej politiky 

- Zhodnotenie kvalitatívnych vstupov, výstupov a efektov inovačnej výkonnosti SR 
v porovnaní s EÚ 27. 

- Tvorba ekonometrických modelov umožňujúcich analýzu absolútnej a podmienenej 
konvergencie.  

- Skúmanie závislosti tvorby hrubého fixného kapitálu od objemu investícií v ekonomike. 
Identifikácia zmien v spotrebiteľskom správaní domácností a vplyv spotreby domácností 
na kvalitu života – komparácia s vybranými krajinami EÚ. 

- Identifikácia zmien v spotrebiteľskom správaní domácností a vplyvov spotreby 
domácností na kvalitu života – komparácia s krajinami EÚ. 

Katedra financií 

- Výskum účinnosti tzv. zabudovaných stabilizátorov na zjemňovanie konjunkturálneho 
cyklu. 
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- Analýza vplyvu kohéznej politiky EÚ na konkurencieschopnosť ekonomiky SR. 
- Plnenie cieľov Lisabonskej stratégie a ekonomické aspekty trvalo udržateľného rozvoja a 

ochrany životného prostredia.  
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií 

- Analýza podstaty globalizačných tendencií vo vývoji medzinárodného finančného trhu. 
Analýza pozície EÚ vo vzťahu k iným regiónom resp. skupinám krajín (Japonsko, Čína, 
Juhovýchodná Ázia, Latinská Amerika, Severná Amerika, krajiny vyvážajúce ropu). 

- Analýza postavenia medzinárodných finančných inštitúcií pri stabilizácii medzinárodného 
finančného systému. 

- Hodnotenie dôsledkov vstupu SR do menovej únie, hodnotenie vplyvu globálnych 
tendencií na slovenský finančný a bankový trh. 

Katedra sociálneho rozvoja a práce  

- Sociálne systémy v Európe v kontexte protirečení doby. 
- Nový rozmer hospodárskej a sociálnej politiky v znalostnej ekonomike 
- Sociálne súvislosti znalostnej ekonomiky 

Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja 

- Priority European Programme in Advanced Regional Economics (PREPARE). 
- Regional Trajectories to the Knowledge Economy: a dynamic model (EURODITE). 
- Endogénne kapacity regiónu pre rozvoj malých inovatívnych firiem. 
- Nástroje vplývajúce na lokalizáciu priamych investícií. 
- Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE). 
- Možnosti využitia inštitútu verejno-súkromného partnerstva (PPP) pri realizácii 

regionálnej politiky územnej samosprávy. 
- Úloha informačných a komunikačných technológií pri podpore regionálneho rozvoja. 
- Úloha a postavenie univerzít pri budovaní regionálnych sietí ako predpokladu 

regionálneho rozvoja. 
- Poznatková dynamika bratislavského regiónu: sektor informačných a komunikačných 

technológií. 
Katedra poisťovníctva 

- Vývojové trendy v poistnom krytí životných a neživotných rizík. 
- Analýza požiadaviek, kladených na oblasť legislatívy jednotného poistného trhu 

Európskej únie a ich transformácie do právnych úprav slovenského poisťovníctva. 
- Identifikácia a analyzovanie nových rizík v poisťovníctve so zameraním na oblasť 

katastrofických rizík. 
Katedra pedagogiky 

- Tvorba učebných pomôcok k všeobecnému ekonomickému vzdelávaniu, určených najmä 
pre učiteľov gymnázií (predpokladá sa ich vydanie v elektronickej podobe na CD 
a rozposlanie na všetky gymnáziá v SR, príp. aj na vybrané stredné odborné školy neeko-
nomického zamerania). 

- Komparatívna analýza rozsahu a obsahu vzdelávania na vybraných stredných školách 
ekonomického zamerania v oblasti podnikania vo vybraných krajinách Európskej únie 
(Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko). 
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- Návrh integrovaného učebného textu pre nový vzdelávací program. 
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky 

- Tvorba základnej databázy záznamov hlasu. 

3.2  Obsahové zameranie výskumu katedier OF v roku 2009 

Katedra marketingu 

- Výskum CRM a integrácia zákazníka do rozhodovacích procesov podniku, vzťahový 
marketing.  

- Výskum faktorov marketingového prostredia trhu EÚ, rozpracovanie metodologických 
a teoretických východísk skúmania európskeho marketingu, výskum marketingových 
stratégií s osobitným zreteľom na distribučné procesy ako súčasti distribučného systému. 

- Skúmanie postavenia a zmeny funkcie predaja v podmienkach globalizácie výmeny. 
Nástroje zákazníckej lojality, hodnotenie návratnosti nákladov na budovanie lojality. 

Katedra medzinárodného obchodu 

- výskum sa bude orientovať na témy riešené v projektoch VEGA. Katedra bude musieť 
riešiť súbežne predovšetkým kvalifikačný rast vo vnútri pracoviska za účelom rozvoja 
vedy a rozšírenia počtu školiteľov a tým aj doktorandov. Vychádzajúc zo súčasnej 
personálnej situácie budú pripravené 2-3 nové projekty, ktoré by mali pokračovať 
v určitých vývojových trajektóriách (Baláž, Kosír, Hansenová). KMO vyvíja značné úsilie 
na to, aby sa vytvorili potrebné systémové predpoklady na získanie medzinárodného 
vedeckého projektu. 

Katedra služieb a cestovného ruchu 

- Rozvoj domáceho cestovného ruchu v SR pre vybrané segmenty klientely. 
- Vplyv inovácií v službách na ich konkurencieschopnosť v znalostnej ekonomike 
- Zásady a metódy vedeckej práce vzdelávacích a kvalifikačných stupňov vysokej školy 

obchodno-vedného zamerania. 
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru 

- Nové prístupy k znižovaniu rizika v oblasti bezpečnosti produktov a ochrany spotrebiteľa, 
monitorovanie rizík súvisiacich s produktami, porovnávanie identifikačných metód návrh 
riešení pre obchod s dôrazom na ochranu spotrebiteľa 

- Tvorba kritérií pre posudzovanie bezpečnostných rizík a systémov, ktoré dokážu zabrániť 
vstupu nebezpečných výrobkov na trh.  

- Za použitia najmodernejších interaktívnych metód vzdelávania bude sprevádzkovaný e-
learningový portál zahrňujúci informačné balíky o produktoch, manažérstve rizík, 
environmentálnom manažérstve, a o predpisoch Európskej únie a SR spojených s touto 
problematikou. 

Katedra obchodného práva 

- Hodnotenie vymožiteľnosti práva v obchodno-záväzkových vzťahoch. 
- Komparácia slovenského a českého živnostenského, obchodného a hospodárskeho práva 

pre potreby uľahčenia vzájomnej cezhraničnej spolupráce malých a stredných podnikov 
v SR a v ČR. 

- Konkurzné a reštrukturalizačné konanie. 
Katedra informatiky obchodných firiem 
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- Vypracovanie metodiky vhodnosti použitia e-learningového spôsobu vyučovania. 
- Globalizácia a informatizácia v celoživotnom vzdelávaní a ich interakcia s európskou 

ekonomikou. 

3.3  Obsahové zameranie výskumu katedier FHI v roku 2009 

Katedra aplikovanej informatiky 

- Participácia na projekte Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied, v rámci 
operačného programu Výskum a vývoj - Slovenská gridová infraštruktúra SlovakGrid. 

- Vplyv informačných a komunikačných technológií na modelovanie trhovej hodnoty 
podniku. 

- Aplikácie moderných foriem vzdelávania. 
Katedra matematiky 

- Moderné metódy identifikácie a kvantifikácie rôznych druhov rizík v životnom 
a neživotnom poistení s cieľom skvalitnenia finančného manažmentu životnej poisťovne a 
aplikácie najnovších trendov využívaných v životnom poistení v krajinách Európskej únie 
s ohľadom na projekty Solventnosť II a IFRS 4. 

- Možnosti modelovania solventnej a minimálnej kapitálovej požiadavky (SCR a MCR), 
aplikácia a modifikácia VaR modelu (value at risk) v rámci interného a parciálneho 
interného modelu SCR a kompaktného a modulárneho prístupu MCR. 

- Investičné modely na analýzu rizikových cenných papierov a optimalizáciu výberu 
optimálneho portfólia rizikových cenných papierov. 

Katedra operačného výskumu a ekonometrie 

- Príprava monografie z oblasti ekonometrického modelovania a konštrukcie komplexných 
viacrovnicových modelov (IS-ALM, IS-RLM, Mundell-Flemingov a Dornbuschov 
model). 

- Optimalizačné techniky orientované na riešenie problémov výroby malých a stredných 
podnikov založené na báze produkčných systémov. Modelovanie reverznej logistiky na 
báze prístupov založených na umelej inteligencii, evolučných algoritmoch a neurónových 
sieťach. 

- Analýza a prognóza vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte jej vstupu do Európskej 
menovej únie na báze makroekonomických modelov v prostredí adekvátnej softvérovej 
podpory. 

Katedra štatistiky 

- Modelovanie sociálnej situácie v SR a jej medzinárodné porovnanie pomocou 
viacrozmerných štatistických metód. 

- Syntetický prístup k možnostiam využívania metód a nástrojov analýzy spôsobilosti 
procesu, štatistickej regulácie procesu, navrhovania experimentov a Taguchiho metód. 

- Hĺbková štatistická analýza príjmovej diferenciácie žien a mužov v SR, objasnenie 
podstaty príjmovej nerovnosti podľa pohlaví a mzdových rozdielov mužov a žien v SR. 

- Porovnanie štatistických nástrojov, prostriedkov, techník a ukazovateľov a ich 
kompatibilita s metodikou Eurostatu (využitie existujúcich databáz vzhľadom na domény 
systému NEW CRONOS). 
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Katedra účtovníctva a audítorstva 

- Implementácia medzinárodných účtovných štandardov pre finančné vykazovanie a ich 
vplyv na metodiku účtovania a vykazovania v komerčných poisťovniach a v zdravotných 
poisťovniach. 

- Analýza súčasných teoreticko-metodologických prístupov k riešeniu zásadných 
problémov účtovníctva diferencovane v podnikateľských a nepodnikateľských subjektoch 

- Riešenie inštitucionálnych a vecných problémov účtovníctva, audítorstva a kontroly. 

3.4 Obsahové zameranie výskumu katedier FPM v roku 2009 

Katedra podnikovohospodárska 

- Výskum metód podnikovej diagnostiky. 
- Modelovanie vývoja spotrebiteľských cien v rôznych trhových štruktúrach.  
- Zabezpečenie potenciálu informácií o informačných systémoch využiteľných pre účely 

špeciálnych controllingov, realizácia výslednej matice odporúčaní pre najefektívnejšie 
informačné systémy a konkrétne controllingové nástroje a teoretické spracovanie 
nákladových strát v controllingu. 

Katedra manažmentu 

- Prieskum využívania tvrdých a mäkkých faktorov manažmentu v súbore podnikov 
pôsobiacich v SR 

- Tvorba koncepcie syntézy formálnych a neformálnych prístupov k strategickému 
manažmentu. 

- Výskum podnikov s excelentným integrovaným strategickým manažmentom a ich 
podrobné štúdium, zovšeobecnenie získaných výsledkov prieskumu, komparácia 
s teoretickými východiskami a zahraničnými skúsenosťami. 

Katedra podnikových financií 

- Analýza nových trendov v prijímaní rozpočtovano-kapitálových a finančných rozhodnutí 
podniku. 

- Identifikácia významných zmien posledných rokov, ktoré pôsobili na manažment 
finančného rizika, t.j. na kvantifikáciu rizika, tvorba hedgingových stratégií. 

- Bilančné zachytenie ziskových/stratových potenciálov vo väzbe faktory ovplyvňujúce 
finančné rozhodovanie podnikov. 

Katedra manažmentu výroby a logistiky 

- Výskum praktických predpokladov a podmienok environmentálnych stratégií podniku 
vyplývajúcich z analýz súčasného stavu a medzinárodných trendov v environmentálnych 
aspektoch všetkých oblastí podnikových činností v súlade so zásadami „starostlivosti 
o výsledok transformačného procesu počas celej doby jeho životného cyklu“. 

Katedra informačného manažmentu 

- Vytvorenie databázy a modelu rozhodovacích kritérií na výber informačného systému pre 
malé a stredné podniky. 

- Metodologické východiská výberu komunikačných nástrojov v podnikateľských 
aktivitách malých a stredných podnikov SR v podmienkach interkultúrneho trhu EÚ. 
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3.5 Obsahové zameranie výskumu katedier PHF v roku 2009 

Katedra ekonómie 

- Analýza regionálnych disparít a možnosti ich riešenia prostredníctvom štrukturálnej 
politiky. 

- Financovanie a podpora malých a stredných podnikov s dôrazom na financovanie 
a podporu ich inovačných aktivít. 

- Analýza trendov v oblasti poisťovníctva. 
Katedra manažmentu 

- Konkurenčná schopnosť a výkonnosť organizácií založená na znalostiach a inováciách. 
- Riadenie ľudských zdrojov v znalostnej spoločnosti. Inovatívne formy vzdelávania. 
- Podniková kultúra v európskom komunikačnom priestore. Stratégie podnikov v kontexte 

globalizácie. 
Katedra marketingu a obchodu  

- Výskum energetickej náročnosti na Slovensku so zameraním na obnoviteľné zdroje. 
- Obchodná a marketingová pripravenosť slovenských podnikov v podmienkach jednotného 

trhu Európskej únie. 
Katedra financií a účtovníctva 

- Pokračovať v riešení aktuálnych výskumných projektov katedry, usilovať sa o získanie 
nových výskumných projektov podporovaných Ekonomickou univerzitou a MŠ SR, ako 
aj projektov 7. Rámcového programu a projektov zo štrukturálnych fondov EÚ. 

Katedra hospodárskej informatiky a matematiky 

- Využitie matematicko-štatistického aparátu v riešení ekonomických problémov. 

3.6 Obsahové zameranie výskumu katedier FMV v roku 2009 

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie 

- Migračná politika Európskej únie. 
- Postavenie a perspektívy Indie vo svetovom hospodárstve. 

Katedra medzinárodných politických vzťahov 

- Medzinárodné vzťahy v podmienkach postmodernej spoločnosti globalizujúceho sa sveta. 
- Medzinárodná migrácia v európskom. 
- Kultúrna pluralita, interkultúrna komunikácia a vytváranie interkultúrnych kompetencií. 

Katedra medzinárodného práva 

- Vzťah medzinárodného práva a európskeho práva. 

3.7 Obsahové zameranie výskumu ÚJ v roku 2009 

- Príprava moderných vysokoškolských učebníc pre ťažiskový predmet „Odborný jazyk 
a komunikácia“ 

- Vypracovanie 2. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu „Cudzie jazyky 
a interkultúrna komunikácia“. 
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4 FINANČNÉ VÝSLEDKY VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI 

4. 1 Štruktúra výskumných projektov a ich finančné zdroje 

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, 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, avšak k posunu v zlepšení ich 
kvality nedošlo. Projekty boli vo viacerých prípadoch mechanickým spojením vzájomne 
nesúrodých dizertačných prác, bez hľadania jednotiacej myšlienky a rešpektovania pôvodne 
vytýčených cieľov. Pozitívnym javom je však to, že dochádza k zvýšenému zapájaniu 
mladých pracovníkov a doktorandov do riešenia projektov vyššieho rádu (VEGA, KEGA, 
APVV). Aj v uplynulom roku pretrvával problém nízkeho počtu výskumných projektov 
z Európskych komunitárnych fondov (a finančných prostriedkov z nich plynúcich). 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. 
Tabuľka č. 4.1. Štruktúra projektov riešených v r. 2006 – 2008 

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). To predstavuje oproti roku 2007 pokles.  

V štruktúre finančných prostriedkov dominujú prostriedky získané z domácich 
výskumných projektov. Podiel zahraničných výskumných projektov je nepatrný 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). 
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Tabuľka č. 4.2:  Finančné prostriedky z riešenia výskumných projektov 
Typ projektov Získané finančné prostriedky (v tis. SK)

 
2006 2007 2008 

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 
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 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). 
Tabuľka č. 4.3: Štruktúra projektov podľa pracovísk EU v Bratislave v r. 2008 

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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Tabuľka č. 4..4: Finančné prostriedky fakúlt EU v Bratislave v r. 2008   

 
Tabuľka č. 4.5: Finančné prostriedky na projekty mladých vedeckých pracovníkov 
Finančné prostriedky na projekty mladých vedeckých pracovníkov a študentov 3. stupňa štúdia 

  (v tis. Sk) 

  
NHF OF FHI FPM PHF FMV Spolu: 

BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV
Rok 2006 40 173 59 101 81 210 45 91 29 30 26 38 280 643
Rok 2007 43 241 32 102 83 90 51 181 32 51 19 50 260 715
Rok 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 riešilo 10 projektov ESF, v ktorých 
vystupuje univerzita ako koordinátor a 4 projekty ESF, v ktorých je EU participujúcou 
organizáciou. Na ich základe získala EU v roku 2008 celkove 9.594 tis. Sk. Prostriedky 
smerovali prevažne do miezd pracovníkov. 

Tabuľka č. 4.6: Projekty ESF riešené v rokoch 2006 – 2008 (počet projektov) 
Projekty ESF 2006 2007 2008 
Projekty ESF, v ktorých je EU v Bratislave koordinátor 16 13 10 
Projekty ESF, v ktorých jeEU v Bratislave participant 8 5 4 
Projekty ESF spolu 24 18 14 

 
Tabuľka č. 4.7: Finančné prostriedky získané z projektov ESF v rokoch 2006 – 2008 (v tis. 
Sk)  

Projekty ESF 2006 2007 2008 
Projekty ESF, v ktorých jeEU v Bratislave koordinátor 10433 11978 7266 
Projekty ESF, v ktorých je EU v Bratislave participant 1956 998 2328 
Projekty ESF spolu 12389 12976 9594 

Z analýzy finančného zabezpečenia výskumu vyplynulo, že: 

  

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

NHF OF FHI FPM PHF FMV SEK ÚJ CĎV CTVŠ

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

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 - 



 Správa o vedeckovýskumnej činnosti na EU v Bratislave za rok 2008 

- 23 - 

 

- finančné prostriedky poskytnuté na plnenie úloh v rámci riešených výskumných projektov 
výrazne zaostávali za potrebami a požiadavkami riešiteľských kolektívov 

- nedostatok finančných prostriedkov v oblasti výskumu neumožňuje zamestnať technicko-
dokumentačných a pomocných pracovníkov na vykonávanie množstva administratívnej, 
organizačnej a evidenčnej práce súvisiacej s výskumnými projektmi 

- vzhľadom na situáciu vo financovaní projektov VEGA (vysoký počet predkladaných 
projektov a znižovanie finančnej dotácie na jeden projekt) bude potrebné preorientovať 
úsilie na získavanie projektov v rámci štrukturálnych fondov (Operačný program Veda 
a výskum) a komunitárnych fondov EÚ (7.RP a výskumné iniciatívy EÚ) 

- nevyhnutným sa javí odbremeniť koordinátorov medzinárodných výskumných projektov 
od pedagogických a bežných katedrálnych povinností po dobu riešenia projektu 

- povinnosť kofinancovania projektu v určitej výške (5% - 20%) nastoľuje problém 
vytvárania finančných rezerv a riešenia zdrojov na splnenie tejto povinnosti. 

4. 2 Motivačné aktivity na podporu výskumu 

Na podporu vedeckovýskumných aktivít učiteľov a výskumných pracovníkov je na EU 
v Bratislave zriadený Fond rozvoja vedy, ktorého prostriedky slúžia na: 

- podporu mladých vedeckých pracovníkov (príspevok na vedecké konferencie 
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na EU v Bratislave) 

- ocenenie pracovníkov, ktorí vypracujú a predložia projekty v rámci schém európskych 
fondov určených na vedu a výskum (7.RP) 

- podporu publikovania vo vedeckých karentovaných časopisoch domácich a zahraničných. 
- Podpora kvalifikačného rastu vedeckých pracovníkov bola riešená nasledovne: 
a) po dobu 12 mesiacov od vymenovania poberal docent, ktorý získal svoju kvalifikáciu na 

EU v Bratislave a nedosiahol v čase vymenovania vek 40 rokov, 1.500,-Sk mesačne 

b) po dobu 12 mesiacov od vymenovania poberal profesor, ktorý získal svoju kvalifikáciu na 
EU v Bratislave a nedosiahol v v čase vymenovania vek 47 rokov, 2.000,-Sk mesačne. 

Na stimuláciu vypracovania medzinárodných výskumných projektov a projektov 7.RP 
udelil rektor EU v Bratislave jednorazovú mimoriadnu odmenu na projekt vo výške 10.000,- 
Sk a za schválený projekt 15.000,-Sk. 

Na podporu odborného rastu doktorandov v dennej forme štúdia, mladých učiteľov 
a vedeckých pracovníkov boli schválené „Zásady prideľovania grantov EU v Bratislave 
mladým učiteľom, vedeckým pracovníkom a doktorandom v dennej forme štúdia“. Zásady 
obsahujú požiadavky a kritériá hodnotenia uplatňované vo vstupnej fáze (podané projekty), 
v priebežnej fáze (každoročne dosiahnuté výsledky) a v záverečnej fáze (celkové dosiahnuté 
výsledky). Na základe hodnotenia projektov sú prideľované riešiteľským kolektívom finančné 
prostriedky. 
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5 PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV VEDECKOVÝSKUMNEJ PRÁCE 

Výsledky vedeckovýskumnej práce učiteľov a výskumných pracovníkov EU v Bratislave 
boli prezentované rozmanitými formami. Premietali sa do tvorby študijnej literatúry a inovácií 
v rámci jednotlivých študijných programov. Boli publikované v monografiách, 
vysokoškolských učebniciach, vysokoškolských skriptách, vo vedeckých a odborných 
článkoch, v zborníkoch z domácich a zahraničných konferencií. Významné miesto 
v prezentácii výsledkov vedy predstavovali vystúpenia na kongresoch, seminároch, 
vedeckých konferenciách, workshopoch, prednáškových pobytoch v zahraničí, na odborných 
akciách pre hospodársku prax a pod. Úplný zoznam výstupov z vedeckovýskumnej činnosti je 
obsiahnutý v prílohovej časti k „Správe o vedeckovýskumnej činnosti na EU v Bratislave za 
rok 2008“ uverejnenej na www.euba.sk. 

5. 1 Vedecké konferencie organizované na EU v Bratislave v roku 2008 

„Determinanty ekonomického rastu v Slovenskej republike v období technologických 
zmien“ - Medzinárodná vedecká konferencia  
Dátum konania: 9. – 10.október 2008 
Organizujúci subjekt: Katedra ekonomickej teórie, NHF 
„Oceňovanie a regulácia v doprave, medzinárodné aspekty“ - Medzinárodný seminár 
Dátum konania: 2. apríl 2008 
Organizujúci subjekt: Katedra ekonomickej teórie, NHF  
„Hospodárska a sociálna politika EÚ III. – aktuálne otázky“ - Medzinárodná vedecká 
konferencia  
Dátum konania - 22.5.2008, Senec 
Organizujúci subjekt: Katedra hospodárskej politiky a Katedra sociálneho rozvoja a práce  
„Financie a riziko“ - Medzinárodná vedecká konferencia 
Dátum konania: 24.11.2008 – 25.11.2008 
Organizujúci subjekt: Katedra financií NHF 
„Workshop on Experimental Economics“ 
Dátum konania: 7. – 14.10.2008 
Organizujúci subjekt: Katedra financií NHF 
„Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a finančníkov z teórie a praxe FOR 
FIN 2008“ 
Dátum konania: 11. - 12. 6. 2008 
Organizujúci subjekt: Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU 
„Medzinárodný vedecký seminár k projektu Strenghtening the educational and 
scientific collaboration among faculties of V4 countries and countries of South and 
Eastern Europe“ 
Dátum konania: 02. – 05. 09. 2008 Bratislava 
Organizujúci subjekt: Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU 
„Hospodárska a sociálna politika EÚ III. – aktuálne otázky“ - Medzinárodná vedecká 
konferencia 
Dátum konania: 22.5.2008  
Organizujúci subjekt: Katedra sociálneho rozvoja a práce, Katedra hospodárskej politiky 
„Generácia 2008“ - Domáca vedecká konferencia doktorandov 
Dátum konania: 26.11.2008 
Organizujúci subjekt: NHF 
„PPP – výzvy a odporúčania“ - Medzinárodný vedecký seminár 
Dátum konania: 20.11.2008 v Košiciach 
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Organizujúci subjekt: KVSaRR NHF EU a KP TUKE v spolupráci so Stavebným fórom. 
„Makroekonómia a proces poznávania“ – medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 
a mladých vedeckých pracovníkov 
Dátum konania: 2.12.2008 v Bratislave 
Organizujúci subjekt: KVSaRR NHF EU a KOVE FHI 
 „Vývojové trendy v poisťovníctve II“ - Medzinárodná vedecká konferencia 
Dátum konania: 11. a 12. jún 2008, Senec 
Organizujúci subjekt: Katedra poisťovníctva, Národohospodárska fakulta 
„Ekonomické vzdelávanie v znalostnej ekonomike“ - Medzinárodná vedecká konferencia 
Dátum konania: 11. 11. 2008 
Organizujúci subjekt: Katedra pedagogiky NHF  
„Bezpečnosť produktov a produkcie v podmienkach globalizácie obchodu 
a problematika transformácie trhu v súvislosti s harmonizáciou s EÚ“ - vedecký seminár 
Dátum a miesto konania: 17. 1. 2008, Bratislava; 
Organizujúci subjekt: Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru, OF 
„Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2008: Nové trendy 
v medzinárodnom podnikaní“ - medzinárodná vedecká konferencia 
Dátum a miesto konania: 13. 6. 2008, Praha 
Organizujúci subjekt: Katedra medzinárodného obchodu, Obchodná fakulta EU v Bratislave 
a Fakulta medzinárodných vzťahov, VŠE Praha 
„Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom (ISIVS) 2008“ - 
medzinárodná vedecká konferencia 
Dátum konania: 25. 9. 2008, Bratislava 
Organizujúci subjekt: Katedra informatiky obchodných firiem, Obchodná fakulta EU 
v Bratislave 
 „Nové prístupy k riadeniu ponuky podnikov a jazyková výchova ekonomických 
odborníkov“ - medzinárodná vedecká konferencia 
Dátum a miesto konania: 2. 10. 2008, Bratislava 
Organizujúci subjekt: Katedra marketingu, Obchodná fakulta EU v Bratislave a Katedra 
románskych jazykov Ústavu jazykov EU v Bratislave 
„Hybné sily trhu služieb v procese globalizácie, internacionalizácie a integrácie“ - 
vedecké kolokvium 
Dátum a miesto konania: 25. 11. 2008, Bratislava 
Organizujúci subjekt: Katedra služieb a cestovného ruchu, Obchodná fakulta EU v Bratislave 
„MERKÚR 2008“ - Medzinárodná vedecká konferencia 
Dátum a miesto konania: 27. 11. 2008, Bratislava 
Organizujúci subjekt: Obchodná fakulta EU v Bratislave 
„Mladá veda 2008“ - medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a 
doktorandov 
Dátum a miesto konania: 28. 11. 2008, Bratislava 
Organizujúci subjekt: Obchodná fakulta EU v Bratislave 
 „AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“ - 12. medzinárodná 
vedecká konferencia 
Dátum konania: 19.-21.11.2008, Bratislava 
Organizujúci subjekt: Fakulta hospodárskej informatiky 
„AIESA Mladá veda 2008“ - Vedecký seminár 
Dátum konania: 28.11.2008, Bratislava 
Organizujúci subjekt: Fakulta hospodárskej informatiky 
„Inovačný proces v e-learningu“ - Domáca medzinárodná konferencia 
Dátum konania: 5.3.2008, Bratislava 
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Organizujúci subjekt: Katedra aplikovanej informatiky FHI, ÚVT EU v Bratislave 
„Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XIV)“ 
Medzinárodná vedecká konferencia  
Dátum konania: 5. jún – 7. jún 2008, Tatranská Lomnica 
Organizujúci subjekt: Katedra operačného výskumu a ekonometrie v spolupráci so 
Slovenskou spoločnosťou pre operačný výskum 
„Makroekonómia a proces poznávania“ - Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 
a mladých vedeckých pracovníkov 
Dátum konania: 4. december 2008, Bratislava 
Organizujúci subjekt: Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI a Katedra verejnej 
správy a regionálneho rozvoja NHF  
„Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu“ - Medzinárodný vedecký seminár 
Dátum konania: 2. december 2008 – 4. december 2008, Praha 
Organizujúci subjekt: Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave a 
Katedra ekonometrie FIS VŠE v Prahe 
„Štatistické metódy v ekonómii“ - II. vedecký seminár 
Dátum konania: 26.-27. máj 2008, Svätý Jur 
Organizujúci subjekt: Katedra Štatistiky FHI EU 
„Štatistické analýzy sociálno-ekonomických dôsledkov transformačných procesov 
v krajinách strednej a východnej Európy“ - XV. ukrajinsko-poľsko-slovenský 
(medzinárodný) vedecký seminár 
Dátum konania: 21. – 24. októbra 2008, Krakov 
Organizujúci subjekt: Katedra štatistiky Ekonomickej univerzity v Krakove (predtým 
Akademia Ekonomiczna) spolu s Katedrou štatistiky FHI EU v Bratislave 
„Účtovníctvo rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí vo svetle IPSAS“ - 
Vedecký domáci seminár 
Dátum konania: 5. 2. 2008, Bratislava 
Organizujúci subjekt: Katedra účtovníctva a audítorstva FHI EU v Bratislave 
„Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve – jej miesto v prostredí uplatňujúcom 
prvky vedomostnej ekonomiky“ - 4. vedecký domáci seminár k výsledkom 
vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva  
Dátum konania: 29. 4. 2008, Bratislava 
Organizujúci subjekt: Katedra účtovníctva a audítorstva FHI EU v Bratislave 
„Etika v účtovníctve a audítorstve“ - Vedecká medzinárodná konferencia 
Dátum konania: 11. 6. 2008, Bratislava 
Organizujúci subjekt: Katedra účtovníctva a audítorstva FHI EU v Bratislave, KPMG 
Slovensko a Nadácia VÚB 
„Účetníctví v procesu světové harmonizace – Přínosy a náklady implementace IFRS 
v České republice a ve Slovenské republice“ - Vedecká medzinárodná konferencia 
Dátum konania: 9. – 11. 9. 2008 
Organizujúci subjekt: Katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví 
VŠE v Praze v spolupráci s Katedrou účtovníctva a audítorstva FHI EU v Bratislave 
„Ekonomika, financie a manažment podniku II“. - Medzinárodná vedecká konferencia 
doktorandov FPM 
Dátum konania: 15.10.2008  
Organizujúci subjekt: FPM EU Bratislava 
„Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem“ - Medzinárodná vedecká konferencia 
Dátum konania 15. 5. – 16. 5. 2008 Podhájska 
Organizujúci subjekt: Katedra podnikovohospodárska, FPM (v spolupráci s firmou RODFIN, 
a.s.) 
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„Rozvoj finančnej a daňovej teórie po vstupe SR do EÚ„ - Vedecký seminár 
Dátum konania: 16.12.2008 v Bratislave  
Organizujúci subjekt: Katedra podnikových financií, FPM 
„Environmentálne aspekty rozvoja podnikov v SR“ - Vedecký seminár 
Dátum konania: 3. 9. 2008 
Organizujúci subjekt: Katedra manažmentu výroby a logistiky, FPM 
„Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnených regiónov“ - Vedecká 
konferencia s medzinárodnou účasťou  
Dátum konania:16. – 18. 9. 2008 
Organizujúci subjekt: PHF EU  
„Rozvojová pomoc 2008“ - III. medzinárodná vedecká konferencia  
Termín konania: 09. 10. 2008 Bratislava 
Organizujúci subjekt:: FMV EU 
„Diplomatická služba členského štátu EÚ v procese európskej integrácie“ - Vedecká 
konferencia 
Termín konania: 14. – 15. 5 2008 Bratislava 
Organizujúci subjekt: FMV EU v spolupráci s nadáciou Friedrich Ebert Stiftung 
„Medzikultúrny dialóg - nástroj stability a rozvoja európskeho priestoru“ - Vedecká 
konferencia 
Termín konania: 13. 10. 2008 Bratislava 
Organizujúci subjekt: FMV, Kultúrny kontaktný bod Slovensko, Národné osvetové centrum 
Medzinárodné vzťahy 2008 „Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky“ - 9. 
medzinárodná vedecká konferencia 
Termín konania: 04. - 05. 12 2008 Smolenice 
Organizujúci subjekt: FMV EU v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku 
„Diplomatická služba členského štátu EÚ v procese európskej integrácie“ - domáca 
vedecká konferencia 
Termín konania: 14. –15.5.2008, Ekonomická univerzita v Bratislave 
Organizujúci subjekt: FMV EU v Bratislave 
„Nové prístupy k riadeniu ponuky podnikov a jazyková výchova ekonomických 
odborníkov“ - domáca vedecká konferencia 
Termín konania: 2.10.2008 , Ekonomická univerzita v Bratislave 
Organizujúci subjekt: Obchodná fakulta / Katedra marketingu a Ústav jazykov /Katedra 
románskych jazykov 
„Stanovenie všeobecnej hodnoty akcii v podmienkach nových legislatívnych úprav 
s dôrazom na právny úkon sqeez-out a fúzie“ - Medzinárodná vedecká konferencia  
Dátum konania: 10. september 2008  
Organizujúci subjekt: Inštitút ekonomického znalectva a expertíz pri Centre ďalšieho 
vzdelávania EU v Bratislave. 
 

5. 2 Vydávanie vedeckých časopisov na EU v Bratislave 

Na prezentovanie výsledkov vedeckého bádania učiteľov a výskumných pracovníkov EU 
v Bratislave (ako aj ekonómov z externého prostredia univerzity) je na Ekonomickej 
univerzite v Bratislave v súčasnosti vydávaných 12 ekonomických časopisov: 11 vedeckých 
časopisov a 1 odborný ekonomický časopis.  

Národohospodárska fakulta 
Nová ekonomika, vedecký časopis 
Periodicita vydávania: 4x ročne 
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Vychádza od: 2008 
Obsahové zameranie: Nová ekonomika je recenzovaný vedecký časopis Národohospodárskej 
fakulty EU v Bratislave. Sú v ňom publikované v slovenskom, českom alebo v anglickom 
jazyku state a analytické štúdie z oblasti ekonomickej teórie, hospodárskej politiky, financií, 
bankovníctva, sociálneho rozvoja, poisťovníctva, verejnej správy, regionálneho rozvoja a pod. 
V časopise sa venuje rovnako pozornosť aktuálnym problémom tranzitívnych ekonomík, 
integračným procesom v Európe a problémom svetovej ekonomiky v podmienkach 
globalizácie a formovania novej (znalostnej) ekonomiky na začiatku tisícročia. Zároveň 
prináša informácie o novej ekonomickej literatúre a medzinárodnom vedeckom živote. 
REGION DIRECT, medzinárodný vedecký časopis 
Periodicita vydávania: 2x ročne 
Vychádza od: 2008 
Obsahové zameranie: časopis je vydávaný spoločne Katedrou VS a RR NHF a Ekonomickou 
fakultou UMB v Banskej Bystrici, Spoločnosťou pre regionálnu vedu a politiku 
a Regionálnym európskym informačným centrom Banská Bystrica ako medzinárodný 
vedecký časopis. Obsahovo je zameraný na problematiku rozvoja regiónov v kontexte 
európskych rozvojových politík. 
Finančné trhy, odborný časopis v elektronickej podobe  
Periodicita vydávania: mesačne 
Vychádza od: 2004 
Obsahové zameranie: finančný trh, bankovníctvo, menová politika, medzinárodné financie.  
Obchodná fakulta 

Studia commercialia Bratislavensia, vedecký časopis 
Periodicita vydávania: 4 x ročne 
Vychádza od: 2008 
Obsahové zameranie: prezentuje vedecké state, diskusné príspevky, analytické štúdie z oblasti 
ekonomiky obchodu, priemyslu a služieb, svetovej ekonomiky a medzinárodných 
ekonomických vzťahov. Zaoberá sa aj teoretickými otázkami marketingového a obchodného 
manažmentu, manažmentu medzinárodného podnikania a manažmentu služieb. Prináša 
profily významných vedeckých pracovníkov, recenzie teoretických prác, abstrakty 
dizertačných prác a správy z vedeckých podujatí. 
Je určený na prezentáciu a šírenie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti tvorivých 
zamestnancov Obchodnej fakulty EU v Bratislave.  

Fakulta hospodárskej informatiky 

Ekonomika a informatika, vedecký časopis 
Periodicita vydávania: 2 x ročne 
Vychádza od: 2003 
Obsahové zameranie: teoretické a aplikačné poznatky z oblasti hospodárskej informatiky, 
účtovníctva, aplikovanej štatistiky, aktuárstva, ekonometrie a operačného výskumu, s 
dôrazom na aktuálne otázky harmonizácie, integrácie a kompatibility s európskou a svetovou 
metodológiou a praxou. 

Management Information Systems, international scientific journal 
Periodicita vydávania: 1 x ročne striedavo v SR a v Srbsku 
Vychádza od: 2006 
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Obsahové zameranie: Theoretical, clear and empirical researches on the conception, structure, 
development and usefulness of information systems being important for the progress of theory 
and practice. Paradigmatic, methodological aspects of design, development and 
implementation of information systems. Analysis and evolution of informatics strategy, policy 
and the application of information technologies to the social, economic, organizational and 
management aspects of the organization. 
Fakulta podnikového manažmentu 

Ekonomika a manažment, vedecký časopis 
Periodicita vydávania: 3 x ročne 
Vychádza od: 2003 
Obsahové zameranie: ekonomika podnikateľských subjektov, podnikový manažment, 
podniková diagnostika, strategický manažment, finančný manažment podniku, finančno-
ekonomická analýza a ďalšie.  
FPM vydáva časopis v spolupráci s Nadáciou Manažér.  

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach 

Podniková revue, vedecký časopis 
Periodicita vydávania: 2 x ročne 
Vychádza od: 2002 
Obsahové zameranie: vedecký časopis je zameraný na rozvíjanie ekonomickej teórie, 
manažmentu, marketingu, financií a ich aplikácií v podnikovej praxi. Obsahuje vedecké state, 
príspevky do vedeckej diskusie, prehľady a názory odborníkov z praxe, konzultácie a recenzie 
Acta Oeconomica Cassoviensia, vedecký časopis 
Periodicita vydávania: 2 x ročne 
Vychádza od roku: 1997 
Obsahové zameranie: vedecký časopis nadväzuje na 10-ročnú tradíciu vydávania vedeckého 
zborníka Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v 
Košiciach, cieľom ktorého bolo sprístupniť širšej verejnosti vybrané otázky transformujúcej 
sa ekonomiky a ekonomickej teórie, ako aj výsledky vedecko-výskumnej činnosti domácich 
a zahraničných autorov. Vedecký časopis sa zameriava najmä na rozvíjanie ekonomických 
teórií a ich aplikácie v podnikovej praxi, pričom pokrýva široké spektrum problematiky 
znalostnej spoločnosti, regionálneho rozvoja, inovácií a obnoviteľných zdrojov energií. 
Časopis obsahuje vedecké state, príspevky do diskusie, prehľady a názory odborníkov 
z praxe, konzultácie z oblasti ekonomických vedných disciplín a aplikovaného ekonomického 
výskumu.  
Fakulta medzinárodných vzťahov 

Medzinárodné vzťahy, vedecký časopis 
Periodicita vydávania: 2 x ročne 
Vychádza od: 2003 
Obsahové zameranie: časopis ma interdisciplinárny charakter. Je profilovaný na ekonomické, 
politické, právne a kultúrne aspekty medzinárodných vzťahov. Dominujú príspevky 
z medzinárodných ekonomických vzťahov. 
Almanach, vedecký časopis 
Periodicita vydávania: 2 x ročne 
Vychádza od: 2006 
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Obsahové zameranie: časopis ma interdisciplinárny charakter. Prevažujú príspevky z oblasti 
ekonomickej, politickej a bezpečnostnej problematiky medzinárodných vzťahov.  
EU v Bratislave 

Ekonomické rozhľady, vedecký časopis 
Periodicita vydávania: 4 x ročné 
Vychádza od: 1968 
Obsahové zameranie: publikovanie statí, príspevkov do diskusie, prehľadov, konzultácií, 
názorov, recenzií a informácií z oblasti ekonomických vedných disciplín, aplikovaného 
ekonomického výskumu a hospodárskej praxe. 

Slovenská ekonomická knižnica (SEK) od roku 2007 v rámci automatizovaného 
knižnično-informačného systému (AKIS) eviduje a bibliograficky spracováva publikačné 
výstupy autorov EU v Bratislave, ktoré získava ako prírastky do knižničného fondu. Zároveň 
eviduje a bibliograficky spracováva články autorov z EU v Bratislave, uverejnené 
v slovenských a zahraničných vedeckých a odborných ekonomických periodikách, 
excerpovaných pre článkovú dokumentografickú bázu dát EKO-INDEX. Bibliografické 
záznamy o dokumentoch a autoroch sú prezentované prostredníctvom on-line katalógu 
dokumentov SEK a katalógu menných autorít na www.sek.euba.sk. Vzhľadom na skutočnosť, 
že SEK v súčasnosti nedisponuje povinným interným výtlačkom publikácií EU a vzhľadom 
na nedostatočný finančný limit na nákup publikácií, knižnica nemôže publikačnú činnosť 
pracovníkov EU v Bratislave kompletne a komplexne nakupovať, spracovávať a prezentovať. 

Tým, že SEK je členom medzinárodného projektu pre strednú a východnú Európu eIFL 
Direct, umožňuje to využívať bibliografickú a plnotextovú bázu dát EBSLG a citačný index 
Web of Science, ktoré sú prístupné používateľom v počítačovej sieti EU v Bratislave 
(www.sek.euba.sk/zoznam/web of science 1.doc). 

5. 3 Výsledky publikačnej činnosti 

K výraznému zlepšeniu výsledkov došlo v roku 2008 v počte a štruktúre evidovaných 
publikačných výstupov učiteľov a vedeckých pracovníkov EU. Oproti predošlému roku sa 
zvýšil počet evidovaných publikácií takmer o polovicu pôvodného stavu. K zreteľnému 
nárastu v počte publikácií však v roku 2008 došlo na väčšine univerzít v SR. Ako báza pre 
výpočet dotácie na rok 2009 za výsledky publikačnej činnosti v roku 2008 slúži obdobie 
1.11.2007-31.10.2008. 

Z hľadiska vnútornej štruktúry CREPC majú pri výpočte dotácie rozhodujúci význam 
kategória A1 – monografie a kategória B – karentované vedecké state. Je síce pozitívne, že 
oproti minulému roku došlo k zlepšeniu výsledkov v oboch uvedených kategóriách, avšak 
dosiahnuté výsledky stále ešte nezodpovedajú existujúcej kvalifikačnej štruktúre na 
univerzite.  

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. 
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Tabuľka: 5. 1 Súhrn publikačnej činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2008 
  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 vydav. 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 
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 konfrencií 1 0 0 1 0 0 0 0 
AFL Postery z domácich konfrencií 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 
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5. 4 Oceňovanie najlepších publikovaných výstupov 

V roku 2008 sa konal v poradí už desiaty ročník súťaže o najlepšie publikované výstupy 
z vedeckovýskumnej činnosti na EU v Bratislave. 

Do súťaže na ocenenie prihlásili fakulty 5 vysokoškolských učebníc, 5 vedeckých 
monografií, 6 vysokoškolských učebných textov, 5 vedeckých prác v karentovaných 
časopisoch, 6 vedeckých prác v nekarentovaných časopisoch a 7 publikovaných príspevkov 
na vedeckých konferenciách. 

Ocenené boli: 

a) v kategórii vysokoškolské učebnice: autori: doc. Ing. Alžbeta Foltínová, CSc., Ing. Mgr. 
Gabriela Dubcová, PhD., Ing. Pavol Serina, PhD., Ing. Slavomíra Šagátová, Ing. Miroslav 
Tóth.: „Nákladový controlling“ (Bratislava: SPRINT, 2007). 

b) v kategórii vedecké monografie: autori: prof. Ing. Karol Zalai, CSc., doc. Ing. Jana 
Šnircova, PhD., doc. Ing. Ľudmila Kalafutová, CSc.: „Finančno-ekonomická analýza 
podniku“ (Bratislava: SPRINT, 2007). 

c) v kategórii skriptá a učebné texty: autor: doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.: 
„Spravodajské služby a bezpečnosť sveta“ (Bratislava, EKONÓM, 2007). 

d) v kategórii vedecké práce v karentovaných časopisoch: autori: doc. Ing. Viktória 
Bobáková, CSc., Ing. Jaroslava Hečková, PhD: „Analýza konkurencieschopnosti 
slovenského spracovateľského priemyslu“ (In: Politická ekonomie č. 4/2007). 

e) v kategórii vedecké práce v nekarentovaných časopisoch: autori: prof. Ing. Soňa 
Ferenčíková, CSc., Dr. Yusaf H. Akbar: „Industrial Clustering and Global Value Chains in 
Central and Eastern Europe: Role of Multinational Enterprises in Industrial Upgrading“ 
(Prague economic papers č. 3/2007). 

f) v kategórii publikované príspevky na vedeckých konferenciách: autor: Ing. Tomáš 
Domonkos: „Analýza a modelovanie zamestnanosti v SR“ (Sborník z mezinárodní Baťovy 
doktorandské konference, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007). 

Okrem vyššie uvedených ocenení boli s cieľom motivácie učiteľov a vedecko-výskumných 
pracovníkov Ekonomickej univerzity v Bratislave finančne ocenení aj všetci autori, ktorí 
publikovali v karentovaných časopisoch v SR a v zahraničí. 
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6 VEDECKÁ VÝCHOVA DOKTORANDOV A KVALIFIKAČNÝ RAST 

6.1 Akreditované odbory, v ktorých fakulty uskutočňujú doktorandské 
štúdium 

Vzdelávanie doktorandov je na EU v Bratislave organizované v 17 akreditovaných 
vedných odboroch a 19 akreditovaných študijných odboroch a študijných programoch.  

Doktorandské štúdium predstavuje najvyšší stupeň vysokoškolského vzdelávania a jeho 
úroveň a kvalita ovplyvňujú bezprostredne aj výšku dotácie pridelenej Ekonomickej 
univerzite z MŠ SR. Pri rozpise výdavkov na tovary a služby na prevádzku a rozvoj 
infraštruktúry pre výskum a vývoj, rovnako ako aj pri určení objemu miezd v závislosti od 
výkonu univerzity vo vede, sa zohľadňujú dva ukazovatele viazané na doktorandov: 
- podiel univerzity na počte doktorandov v dennej forme štúdia 
- podiel univerzity na počte absolventov doktorandského štúdia (v dennej aj v externej 

forme).  
Tabuľka č. 6.1: Akreditované odbory, v ktorých EU v Bratislave uskutočňuje štúdium 3. stupňa  

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

Číslo odboru Názov Číslo odboru Názov 
 NHF  
 62-01-9 Ekonomická teória  3.3.2 Dejiny národného hospodárstva 
 62-05-9  Dejiny národného hospodárstva   3.3.3 Ekonomická teória 

 62-16-9 Poisťovníctvo  3.3.4 Prognostika 

 62-35-9 Poisťovníctvo  3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj 

 62-35-9 Financie  3.3.7 Financie 

 67-11-9 Prognostika  3.3.8 Poisťovníctvo 

 75-02-9 Teória vyučovania predmetov 
všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v 
špecializácii 
Teória vyučovania predmetov ekonomických 
odborných predmetov 

 1.1.10 Odborová didaktika 

OF 
62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky Špecializácia: 

Ekonomika obchodu a priemyslu  
3.3.10 Obchod a marketing 

Študijný program: Marketingový a obchodný 
manažment 

62-04-9 Svetová ekonomika 3.3.11 Odvetvové a prierezové ekonomiky  
Študijný program: Ekonomika obchodu a služieb 

62-21-9 Medzinárodné ekonomické vzťahy 3.3.18 Medzinárodné podnikanie 
Študijný program: Manažment medzinárodného 
podnikania 

  3.3.19 Svetová ekonomika 
Študijný program: Svetová ekonomika 

FHI 
 25-11-9  Aplikovaná informatika  3.3.12  Účtovníctvo 

 62-09-9  Účtovníctvo  3.3.25  Ekonometria a operačný výskum 

 62-11-9  Štatistika  9.2.10  Hospodárska informatika 

 62-49-9  Ekonometria a operačný výskum   

FPM 

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

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

PHF 
 62-03-9  Odvetvové a prierezové ekonomiky  3.3.16  Ekonomika a manažment podniku 

FMV 
 67-21-9  Medzinárodné vzťahy  3.3.17 Medzinárodné ekonomické vzťahy  
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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. 
Tabuľka č. 6.2: Vývoj počtu študentov 3. stupňa štúdia na EU za roky 2006– 2008 

Rok 
Študenti 3. stupňa štúdia zo 

SR 
Zahraniční študenti 3. 

stupňa štúdia Absolventi 3. stupňa 
štúdia spolu 

Interní Externí Interní Externí 
Rok 2006 198 521 7 24 59
Rok 2007 213 521 9 29 77
Rok 2008 223 351 5 42 105
 
Tabuľka č. 6.3: Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia na fakultách EU v Bratislave  

k 31.12.2008 
Študenti 3. stupňa 

štúdia zo SR 

Zahraniční 
študenti 3. stupňa 

štúdia 

Absolventi 3. 
stupňa štúdia za 

rok 2008 

% absolventov na 
celkovom počte 

študentov 3. 
stupňa štúdia Interní Externí Interní Externí Interní Externí 

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
Tabuľka č. 6.4: Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia na EU v Bratislave v roku 2008 
Riadok Ukazovateľ Celkový počet 
1. Zaradení v 3. stupni štúdia spolu 574 
2. 

z toho (z r. 1) 

pre potrebu škol. pracoviska 264 
3. pre iné pracoviská 310 
4. v dennej (internej forme)  223 
5. v externej forma 351 
6. Novoprijatí na 3. stupeň štúdia 140 
7. 

z toho ( z r. 6) 

pre potrebu škol. pracoviska 69 
8. pre iné pracoviská 71 
9. denní (interní) študenti  72 
10. externí študenti  67 
11. štud. 3. stupňa z prac. škol. prac. 1 
12. V roku 2008 štúdium 3. stupňa ukončili 105 

13. z toho (z r. 12) v plánovanom termíne 70 
v novourčenom termíne 35 

14. Počet zrušených štud. 3. stupňa 106 
15. Počet zahraničných študentov 3. stupňa 47 
16. z toho (z r. 15) počet "vládnych štipendistov" 3 
17. z toho (z r. 15) počet študentov 3. stupňa študujúcich na vlastné náklady 6 
Pozn.: v riadku 1. a 6. nie sú zahrnutí zahraniční občania 
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Tabuľka č. 6.5: Absolventi 3. stupňa  štúdia na EU v Bratislave za rok 2008 
Odbor 3. stupňa štúdia Počet absolventov 
NHF 
 62-01-9 Ekonomická teória 8 
 62-35-9 Financie 7 
 67-11-9 Prognostika 1 
 3.3.3 Ekonomická teória 5 
 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj 6 
 3.3.7 Financie 1 
 3.3.8 Poisťovníctvo 1 
 OF 
 62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky 7 
 62-04-9 Svetová ekonomika 6 
 3.3.10 Obchod a marketing 2 
 3.3.11 Odvetvové a prierezové ekonomiky 2 
 3.3.18 Medzinárodné podnikanie 2 
 3.3.19 Svetová ekonomika 1 
FHI 
62-09-9 Účtovníctvo 3 
62-11-9 Štatistika 3 
62-49-9 Ekonometria a operačný výskum 2 
3.3.12 Účtovníctvo 3 
3.3.25 Ekonometria a operačný výskum 3 
9.2.10 Hospodárska informatika 2 
FPM 
62-70-9 Riadenie a ekonomika podnikov 1 

62-90-9 Podnikový manažment 7 

 3.3.13 Finančný manažment 4 
 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku 5 
PHF 
 62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky  3 

 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku  5 
FMV 
 67-21-9 Medzinárodné vzťahy 3 

 3.3.17 Medzinárodné ekonomické vzťahy 8 
*Pozn.: Počet absolventov vo všetkých formách štúdia bez zahraničných absolventov 
Tabuľka č. 6.6: Zahraniční absolventi 3. stupňa štúdia za rok 2008 

Odbor 3. stupňa štúdia  Počet zahr. 
absolventov 

  interní externí 

 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku  1 3 

 67-21-9 Medzinárodné vzťahy 1 0 

 3.3.17 Medzinárodné ekonomické vzťahy 1 0 

6.2 Organizácia doktorandského štúdia 
Doktorandské štúdium sa v uplynulom roku uskutočňovalo v gescii odborových, resp. 

spoločných odborových komisií a vo vyššie uvedených akreditovaných vedných odboroch 
a študijných odboroch / programoch 3. stupňa štúdia. 

Doktorandské štúdium v dennej forme trvá 3 roky a v externej forme štúdia 5 rokov. 
Realizuje sa v dvoch základných častiach: študijnej časti a vedeckej časti doktorandského 
štúdia. 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 
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školiteľov je však veľmi nerovnomerné – od žiadneho doktoranda až po 19 doktorandov na 
jedného školiteľa. Viacerí docenti a profesori EU pôsobia ako školitelia aj vo dvoch 
študijných programoch 3. stupňa štúdia, v dôsledku čoho počet interných školiteľov na EU 
prevyšuje fyzický počet docentov a profesorov vykonávajúcich funkciu školiteľa.  
Tabuľka: 6. 7 Štruktúra školiteľov na EU v Bratislave 

Odbor 3.stupňa štúdia Počet interných 
školiteľov 

Počet externých 
školiteľov 

Počet školiteľov 
celkom 

NHF 51 35 86
3.3.2 Dejiny národného hospodárstva 2 - 2
3.3.3 Ekonomická teória 21 11 32
3.3.4 Prognostika 2 9 11
3.3.5 Verejná správa a regionálny 
rozvoj 6 8 14

3.3.7 Financie 16 5 21
3.3.8 Poisťovníctvo 1 - 1
1.1.10 Odborová didaktika 3 2 5
 OF 39 9 48
3.3.10 Obchod a marketing 11 1 12
3.3.11 Odvetvové a prierezové 
ekonomiky 12 2 14

3.3.18 Medzinárodné podnikanie 9 4 13
3.3.19 Svetová ekonomika 7 2 9
FHI 27 2 29
3.3.12 Účtovníctvo 8 0 8
3.3.25 Ekonometria a operačný výskum 15 2 17
9.2.10 Hospodárska informatika 4 0 4
FPM 36 0 36
 3.3.13 Finančný manažment podniku 11 0 11
 3.3.16 Ekonomika a manažment 
podniku 25 0 25

PHF 12 6 18
3.3.16 Ekonomika a manažment 
podniku  12 6 18

FMV 8 13 21
3.3.17 Medzinárodné ekonomické 
vzťahy 8 13 21

SPOLU: 173 65 238
Tabuľka 6. 8 Štruktúra zaťaženia školiteľov v roku 2008 
Indikátor   
Počet denných študentov 3. stupňa k 31.12.2008 228
Počet externých študentov 3. stupňa k 31.12.2008 393
Počet školiteľov na EU v Bratislave 238
ID/ školiteľa 0,958
ID + ED/ školiteľa 2,609
Počet absolventov 3. stupňa štúdia v dennej forme 52

V ostatných dvoch rokoch došlo v súvislosti so zavedením kreditového štúdia doktorandov 
k zintenzívneniu publikačnej činnosti hlavne doktorandov v dennej forme štúdia. Vzhľadom 
na skutočnosť, že úroveň a štruktúra publikačných výstupov doktorandov sú osobitne 
hodnotené v rámci atribútu prostredie pri komplexnej akreditácii univerzity a fakúlt, bude 
potrebné venovať tejto oblasti do budúcnosti zo strany školiteľov i katedier zvýšenú 
pozornosť.  
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Tabuľka č. 6.9: Publikačné výstupy študentov 3. stupňa 

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.) 
Z fakultných hodnotení doktorandského štúdia vyplývajú viaceré skutočnosti, ktoré 

ovplyvňujú stav doktorandského štúdia na EU v Bratislave.  

Ako hlavné príčiny neuspokojivého stavu v doktorandskom štúdiu možno uviesť: 

- Doktorandské štúdium nie je dostatočne atraktívne ani podmienkami, ani spoločenským 
uplatnením jeho absolventov v praxi, preto sa o doktorandské štúdium uchádzajú 
absolventi magisterského či inžinierskeho štúdia vtedy, ak nezískali vhodné miesto 
v praxi, čím sa z neho stáva v istom zmysle „prestupná stanica“. 

- Viacerí doktorandi v dennej forme štúdia pracujú na plný úväzok u iných 
zamestnávateľov, v dôsledku čoho sa nemôžu dostatočne venovať povinnostiam 
vyplývajúcim z riešenia výskumných projektov, práci na katedrách a pod. 

- Nízky záujem, či potreba spoločenskej praxe o absolventov doktorandského štúdia. 
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Okrem uvedených skutočností existujú aj ďalšie problémy v doktorandskom štúdiu: 
- vysoký úbytok doktorandov po výročných hodnoteniach na fakultách (vylúčenie, zrušená 

doktorandúra), 
- dlhé časové intervaly medzi vykonaním dizertačnej skúšky a spracovaním doktorandskej 

práce u externých doktorandov 
- problémy v získavaní kreditov za vedeckú časť štúdia (hlavne u externých doktorandov).  

7 HABILITAČNÉ A INAUGURAČNÉ KONANIE 
V roku 2008 sa na fakultách EU uskutočnilo 5 habilitačných konaní, ktorých zoznam 

obsahuje nasledujúca tabuľka. 
Tabuľka 7.1 Udelené vedecko-pedagogické tituly docent v r. 2008  

Por. číslo Meno docenta: Fakulta S účinnosťou od: 

1. Ing. Erika PASTORÁKOVÁ, PhD. 
3.3.6 Financie, bankovníctvo a investovanie NHF 1.9.2008

2. Ing. Iveta PAUHOFOVÁ, CSc. 
3.3.1 Národné hospodárstvo NHF 1.9.2008

3. Dr. Ing. Menbere Workie TIRUNEH, PhD. 
3.3.6 Financie, bankovníctvo a investovanie NHF 1.11.2008

4. Ing. Miloš TUMPACH, PhD. 
3.3.12 Účtovníctvo FHI 1.6.2008

5. PhDr. Oľga PLÁVKOVÁ, CSc.  
3.3.17 Medzinárodné ekonomické vzťahy FMV 1.5.2008

Dekrét profesora prevzali na základe vymenovania prezidentom SR dvaja vysokoškolskí 
učitelia EU. 
Tabuľka 7.2 Zoznam profesorov EU v Bratislave  vymenovaných  v r. 2008 

Por. číslo Meno profesora Fakulta Schválené vo VR EU Vymenovaný 
prezidentom SR 

1. doc. Ing. Vladimír Gonda, PhD. 
3.3.3 Ekonomická teória NHF 23.10.2007 12.5.2008

2. doc. Ing. Anna Schultzová, PhD. 
3.3.6 Financie, bankovníctvo a investovanie NHF 23.10.2007 12.5.2008

Všetky habilitačné a inauguračné konania v roku 2008 sa realizovali v odboroch na 
habilitácie a inaugurácie, ktoré boli akreditované v roku 2006. 
Tabuľka 7.3 Kvalifikačný rast na EU v Bratislave  

 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 
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8 ČESTNÉ VEDECKÉ HODNOSTI „Dr.h.c.“ 

Čestná vedecká hodnosť „doctor honoris causa Ekonomickej univerzity v Bratislave“ 
dr.h.c. bola udelená jednej  významnej osobnosti ekonomickej vedy a spoločenského života. 

 

Tabuľka 8.1 Udelená čestná vedecká hodnosť dr.h.c. Ekonomickej univerzity v Bratislave 
Por. č. Dátum udelenia Meno osobnosti Charakteristika 

1. 19. 11. 2008 prof. Ing. Richard HINDLS, CSc.
Medzinárodne uznávaná osobnosť 
v ekonomických vedách a v oblasti 
hospodárskej a sociálnej štatistiky 

9 ŠVOČ na EU v Bratislave 

V roku 2008 usporiadali všetky fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave fakultné kolá 
Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ). Fakultných súťaží ŠVOČ sa zúčastnilo 56 
prác (NHF 16, OF 13, FHI 6, FPM 6, FMV 6, PHF 9). Na základe výsledkov súťaže  fakulty 
nominovali na „Cenu Ekonomickej univerzity v Bratislave“ nasledovné víťazné práce. 
Národohospodárska fakulta 
„Kyber riziká a ich poistiteľnosť“ – autori: Zuzana BROKOŠOVÁ, Miroslav ŠÚR (4. ročník) 
Obchodná fakulta 
„Environmentálna bezpečnosť Slovenskej republiky“- autor: Vladimír KOVÁČ (3. ročník.) 
Fakulta hospodárskej informatiky 
„Finančná situácia podnikov v automobilovom priemysle“ – autor: Bc. Vladimír DZURILLA 
(4. ročník) 
Fakulta podnikového manažmentu 
„Aplikácia modelu EVA na vybranom subjekte v SR“ - autor: Ľudovít Šrenkel, Marián 
Smorada (4. ročník) 
Fakulta medzinárodných vzťahov 
„Postavenie a perspektívy ropy vo svetovom hospodárstve“ – autor: Martina Fecková (4. 
ročník) 
Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach 
„Význam podnikateľských inkubátorov na Slovensku“ – autor: Jana Stašeková (4. ročník.) 
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ZÁVER 

Výsledky vedecko-výskumnej činnosti na EU v Bratislave za rok 2008 dokumentujú 
pozitívny trend, ktorý však vyžaduje ďalšie zlepšovanie. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný 
hlavne v počte a štruktúre publikačných výstupov, kde sa Ekonomická univerzita celkovým 
publikačným výkonom nachádza na 5. mieste medzi 20 verejnými vysokými školami v SR. 
Zvýšil sa aj počet projektov VEGA a KEGA, ktoré znamenali významný 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. 

Fakty a skutočnosti prezentované v Správe o vedeckovýskumnej činnosti za rok 2008 
potvrdzujú, že ciele a úlohy obsiahnuté v Dlhodobom zámere EU 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 dosiahnuté výsledky vo vede a výskume 
ovplyvňujú získanie statusu univerzitnej vysokej školy pri komplexnej akreditácii. Táto 
kľúčová vízia – status univerzity, sa musí premietnuť aj do cieľov a úloh na úseku 
vedeckovýskumnej činnosti v budúcom období.  

V danom kontexte sa medzi priority riadenia vedy a výskumu na EU v Bratislave zaraďuje 
jej vyššia efektívnosť, zvýšenie jej konkurencieschopnosti, stimulovanie výskumných teamov 
vhodnými a účinnými nástrojmi, zintenzívnenie spolupráce s praxou, podpora mladých 
vedeckých pracovníkov a vybudovanie efektívnej interakcie so súkromným a verejným 
sektorom. 

Okrem toho je nevyhnutné naďalej: 

- Podporovať a motivovať kvalifikačný rast mladých vedeckých pracovníkov a vytvárať 
priestor na aktivity spojené s kvalifikačným rastom všetkých pedagogických pracovníkov.  

- Pravidelne vyhodnocovať výsledky výskumných úloh na fakultách formou náročných 
oponentúr, vedeckých konferencií a seminárov. Dôraz na efektívne a dôsledné hodnotenie 
vedeckej činnosti vytvára nielen základ pre jej ďalší rozvoj, ale pomáha zvýšiť jej úroveň. 

- Vytvárať podmienky na prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti učiteľov a 
doktorandov na medzinárodných vedeckých konferenciách organizovaných univerzitou a 
jej fakultami, ako aj univerzitami na Slovensku a v zahraničí. 

- Pri realizácii nových študijných programov doktorandského štúdia naďalej zvyšovať 
náročnosť štúdia a požiadavky na doktorandské dizertačné práce, ako aj na dodržanie 
časového rozvrhu štúdia na 3. stupni. 

- Podporovať doterajšie pozitívne aktivity v oblasti vydávania fakultných vedeckých 
časopisov a celouniverzitného časopisu Ekonomické rozhľady, udeľovanie „Ceny rektora 
Ekonomickej univerzity v Bratislave“ za najlepšie publikačné výstupy, podporovať 
zapájanie študentov do ŠVOČ, vyhľadávať talenty pre doktorandské štúdium.  
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Na udržanie a zvýšenie úrovne VVČ na Ekonomickej univerzite v Bratislave považujeme 
tiež za dôležité zabezpečiť finančné prostriedky: 

- na podporu vypracovania projektov uchádzajúcich sa o granty z európskych fondov 
určených na podporu vedy ( 7. RP, Marie Curie projekty, CIP a pod.), 

- na spolufinancovanie schválených projektov v dvojstrannej a viacstrannej spolupráci 
s inštitúciami doma a v zahraničí,  

- na objednanie špičkových odborných časopisov, zakúpenie vedeckých monografií a 
zborníkov, špecializovaného softvéru  

- na modernizáciu výpočtovej techniky z hľadiska softvéru i hardvéru, 

- na obstaranie databáz súvisiacich s VVČ.  

Pre naplnenie uvedených cieľov a úloh je žiadúce systémovo riešiť a v praxi katedier 
a fakúlt účinnejšie uplatniť nástroje motivácie vedecko-výskumnej činnosti a previazania 
osobného ohodnotenia učiteľov na ich výkon vo vede. Sme presvedčení, že realizácia 
takýchto krokov napomôže plneniu vízie a strategických zámerov univerzity.  
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