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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 obdobie do roku 2011 s výhľadom do roku 2015 ako aj
v súlade s Hlavnými úlohami EU v Bratislave na rok 2010. Svoje úsilie koncentrovala na
posilnenie dosiahnutých pozitívnych výsledkov, hľadanie nových prístupov a riešení s cieľom
udržať a zlepšiť si svoju pozíciu v SR. Vedeckovýskumná činnosť univerzity bola založená na
poznaní, že kvalita vzdelávacích aktivít je najmä na 2. a 3. stupni štúdia úzko spojená s
vedeckovýskumnou prácou učiteľov. Úroveň výskumu je jedným zo základných kritérií pre
akceptovanie vysokej školy ako univerzity, pričom súčasne rastie jej význam vo vzťahu k
tvorbe finančných zdrojov pre jej fungovanie.
Vedecká rada Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len VR EU v Bratislave) plnila
v roku 2010 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 2010 (18. 02. 2010, 13. 05. 2010, 09. 09. 2010) prerokovala:
-

-

-

-

Informáciu o príprave a zabezpečení osláv 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity
v Bratislave;
Zásady udeľovania grantov Ekonomickej univerzity v Bratislave mladým učiteľom,
vedeckým pracovníkom a doktorandom v dennej forme štúdia;
Návrh ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach;
Správu o vedeckovýskumnej činnosti na EU v Bratislave za rok 2009;
Správu o vzdelávacej činnosti na EU v Bratislave za rok 2009;
Zásady organizácie doktorandského štúdia na EU v Bratislave;
Návrh celouniverzitného študijného programu 3. stupňa vysokoškolského štúdia Medzinárodný finančný manažment;
Informáciu o zriadení Fakulty aplikovaných jazykov na EU v Bratislave;
Návrhy inauguračnej komisie na vymenovanie za profesora:
o Doc. RNDr. Eva Rublíková, PhD.
o Doc. Ing. Ivan Brezina, CSc.
o Doc. Ing. Vanda Lieskovská, PhD.
o Doc. Ing. Eva Muchová, PhD.
o Doc. Ing. Miroslav Majtán, CSc.
Návrhy na vymenovanie za emeritného profesora:
o Prof. RNDr. Vladimír Huťka, CSc.
o Prof. PhDr. Ivan Laluha, CSc.
Návrhy na obsadenie miesta hosťujúceho profesora:
o Ing. Elena Trenčianska, CSc.
o Ing. Pavol Konštiak, CSc.
Na zasadnutiach VR EU v Bratislave bol odovzdaný docentský menovací dekrét:
- Mgr. Erik Šoltés, PhD.
Bola odovzdaná aj cena Imricha Karvaša za najlepšiu diplomovú a dizertačnú prácu.
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Základný rámec pre napĺňanie úloh v oblasti vedeckovýskumnej činnosti v roku 2010
tvoril „Dlhodobý zámer rozvoja EU v Bratislave na obdobie do roku 2011 s výhľadom do
roku 2015“, ktorý formuloval dva hlavné strategické ciele:
- všestranné zvýšenie kvality a účinnosti vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti na EU
- dosiahnutie statusu univerzitnej vysokej školy.
1 ŠTRUKTÚRA TVORIVÝCH PRACOVNÍKOV NA EU V BRATISLAVE V ROKU
2010
Na tvorivej činnosti v oblasti vedy a výskumu na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa
v roku 2010 podieľalo 642 učiteľov a výskumných pracovníkov. Z nich 80 % tvorili
pracovníci s vedecko-akademickým titulom profesor, docent a s akademickým titulom PhD.,
20 % pedagogických zamestnancov tvorili odborní asistenti bez akademického titulu PhD.
a asistenti. Uvedená kvalifikačná štruktúra vytvára vhodnú personálnu základňu pre udržanie
statusu univerzitnej vysokej školy na EU v Bratislave aj do budúcnosti s cieľom jej ďalšieho
zlepšenia.
Tabuľka č. 1.1: Štruktúra tvorivých pracovníkov na
evidenčný stav k 31.10.2010)

EU v Bratislave v roku 2010 (prepočítaný

Katedra

prof.

mim.
prof.

hosť.
prof.

doc.

OA
s PhD.

OA bez
PhD.

A

Výsk.
prac.

Spolu

Index
2010/2009

KET

3

-

-

10,43

7

1

-

-

21,43

82,8

KHP

1

-

-

7

9,99

1

-

-

18,99

105,7

KVSaRR

2

-

-

4

3,60

0,69

-

0,53

10,82

102,2

KSRaP

3

-

-

1

5,48

1

-

-

10,48

95,8

KF

2

1

1,85

3

17,31

2

-

0,59

27,75

74,2

KBaMF

4

-

-

5

7,48

3

-

-

19,48

93,2

KPOI

1

-

-

1

4

-

-

-

6,00

100,2

KPedag

1

-

-

2

3

1

1

-

8,00

100

KAIaVT

-

-

-

-

2

2

1

-

5,00

91,4

Spolu NHF

17

1

1,85

33,43

59,86

11,69

2

1,12

127,95

89,4

KMr

4

1

1

5

21,50

0,99

-

-

33,49

98,62

KMO

2

1

1

3

17,89

0,99

-

-

25,88

96,03

KSCR

3

-

-

3

11,12

3,99

-

-

21,11

105,60

KTKT

0,56

-

-

3

6

2

-

-

11,56

92,26

KOP

-

-

-

1

2

3

1

-

7,00

84,03

KIOF

-

-

-

-

2,56

5,49

-

1

9,05

95,26

Spolu OF
KÚA

9,56
4

2
1

2
-

15
4

61,07
24,51

16,46
1

1
-

1
-

108,09
34,51

97,15
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KOVE

2

1

-

2

12,99

-

-

-

17,99

139

KAI

1

-

-

2,51

18,69

3

0,80

-

26

97

KŠ

2

2

-

4

10

2

-

-

20

108

KM

1

1

-

6

9

1

-

-

18

82

Spolu FHI

10

5

-

18,51

75,19

7

0,80

-

116,50

97

2

KPH

2

-

-

6

14

9

-

-

31

97
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4

-

-

7

17

5

-

-

33

90

KPF

4

-

-

6

16

5,45

-

-

31,45

107

KMVaL

3

-

-

2

4

2

-

-

11

92

KIM

-

-

-

1

3

4

2

-

8

100

Spolu FPM

13

-

-

22

54

25,45

2

-

114,45

97
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-

2

4

6

-

-

-

12

92
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1

1
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2

-

KE

-

-

KHIaM

1

-

KCJ

-

-

Spolu PHF

4

3

-

KMEVaHD

3

-
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-

1

1

8

-

-

-

11

42

-

11

1

-

-

14

78

2

5

-

-

-

7

88

-

6

2

-

-

9

100

-

-

4

-

-

4

100

7

36

7

-

-

57

73

-

1

14

-

-

-

18

90

-

5

5

1

-

-

12

96

KMP

1

-

-

-

3

-

-

-

4

133

Spolu FMV

4

1

-

6

22

1

-

-

34

95,7

KJaT

1

1

-

2

1

4,987

1

-

10,987

-

KIK

-

-

-

-

3

6

-

-

6

-

KAaNJ

-

-

-

2

9

20,987

-

-

31,987

-

KRaSJ

1

-

-

2

6

13,474

-

-

22,474

-

Spolu FAJ

2

1

-

6

19

45,448

1

-

71,448

285,8

Spolu
NCEGŠ
Spolu
ÚEaM
SPOLU EU

1

-

-

2

-

5

-

2

10

-

-

-

-

-

-

-

-

2,5

2,5

-

60,56

13

3,85

109,94

327,12

119,048

6,8

6,62

641,938

99,69

Poznámka č. 1: Index 2010/2009 za FAJ je možné vypočítať iba za celú fakultu (predtým ÚJ), keďže
FAJ vznikla až v roku 2010 a dovtedy existujúci ÚJ mal inú organizačnú štruktúru.
Poznámka č. 2: Index 2010/2009 bez zohľadnenia indexu za NCEGŠ a ÚEaM, keďže pre tieto
pracoviská nie sú dostupné údaje za rok 2009.
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1.2 Silné a slabé stránky výskumu na fakultách a pracoviskách v roku 2010
V nasledujúcom sú uvedené silné a slabé stránky činnosti jednotlivých fakúlt
a ústavov EU v Bratislave v oblasti vedy a výskumu tak, ako ich identifikovali jednotlivé
pracoviská:
Národohospodárska fakulta
Silné stránky:
- disponibilný vedeckovýskumný potenciál pracovníkov jednotlivých katedier fakulty
(vrátane denných doktorandov), ktorí kontinuálne participujú na viacerých výskumných
projektoch, aktívne sa zúčastňujú medzinárodných vedeckých konferencií, výsledky
výskumu prezentujú v publikačnej činnosti a využívajú ich v pedagogickom procese;
- zvýšenie počtu externých výskumných projektov (zahraničných projektov, VEGA, KEGA)
riešených na fakulte, ktoré znamenajú významný finančný prínos pre fakultu aj pre
jednotlivé riešiteľské kolektívy;
- účasť KVSaRR na medzinárodných projektoch v rámci 6. a 7. rámcového programu (v
súčasnosti EURODITE);
- účasť pracovníkov fakulty na významných projektoch pre decíznu sféru, napr. práce na
„Vízii a stratégii rozvoja slovenskej spoločnosti“;
- zapájanie doktorandov do riešenia vedeckovýskumných projektov;
- vytvorenie dostatočného priestoru pre prezentáciu výsledkov VVČ vo fakultnom
vedeckom časopise „Nová ekonomika“;
- vybavenie katedier modernou výpočtovou technikou a odbornou domácou a zahraničnou
literatúrou z finančných prostriedkov získaných z projektov;
- rast úrovne osobných odborných kontaktov učiteľov fakulty so zahraničnými
partnermi s rovnakým odborným profilom;
- rast využívania elektronických databáz a aplikácia kvantitatívnych metód vo
výskume;
- zlepšenie jazykového vybavenia učiteľov (hlavne u mladšej generácie).
Slabé stránky:
- nedostatočné zapojenie do medzinárodných výskumných projektov;
- nízky podiel publikácií a vedeckých prác publikovaných v zahraničí. Rovnako sa
ukazuje, že je potrebné publikovať zborníky z konferencií v anglickom jazyku, aby sa
s prácami našich výskumných pracovníkov mohli oboznámiť kolegovia v zahraničí
a osloviť ich na prípadnú spoluprácu;
- nerovnomerné zapojenie jednotlivých zamestnancov fakulty do VVČ a asymetrická
(nerovnaká) rezultatívnosť jednotlivých pracovníkov v publikačnej činnosti;
- nízka mobilita pracovníkov fakulty v rámci výskumných pobytov;
- chýbajúce vybavenie výskumným softvérom, ktorý by bol kompatibilný s medzinárodnými
databázami;
- vzhľadom na možnosť čerpania finančných prostriedkov z nových projektov VEGA až
v mesiacoch apríl – máj a pomerne skoré ukončenie finančného roka, výskyt problémov
s financovaním výskumných aktivít, najmä s účasťou na konferenciách organizovaných
v prvých mesiacoch roka;
- nepružnosť systému verejného obstarávania pre potreby vedeckovýskumného procesu;
- neaktuálne a nepresné údaje o čerpaných prostriedkoch projektu;
- absencia vedeckovýskumných projektov na KAIaVT.
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Obchodná fakulta
Silné stránky:
- napriek zaznamenanému celkovému nižšiemu počtu publikačných výstupov z vedeckovýskumnej činnosti (VVČ) oproti roku 2009 o 9 %, došlo k zvýšeniu počtu publikácií v
kategórii A1 (vedecké monografie) a v kategórii C (publikované pozvané príspevky na
zahraničných vedeckých konferenciách), rovnako sa mierne zvýšil podiel publikačných
výstupov na tvorivého pracovníka;
- vytvorenie priestoru pre prezentáciu výsledkov VVČ v cudzom jazyku, jednak
v zahraničných vedeckých časopisoch Working Papers a Současná Evropa, jednak
v elektronickej forme vedeckého periodika Studia commercialia Bratislavensia;
- vyššia iniciatíva tvorivých pracovníkov fakulty pri podávaní externých projektov VEGA
(13) a KEGA (6);
- širšia škála organizovaných vedeckých podujatí za účelom skvalitnenia doktorandského
štúdia: vedecká konferencia MERKÚR 2010, workshop prof. Sahuta (Amiens School of
Management), špecializovaný seminár pre doktorandov k aktuálnym otázkam vedy
a výskumu a prezentácia výsledkov projektov mladých vedeckých pracovníkov;
- zvýšenie celkovej efektívnosti doktorandského štúdia, vyššou mierou ukončovania,
zvýšením kvality dizertačných prác a získaním ocenenia za najlepšiu
prácu
na medzinárodnej vedeckej konferencii EDAMBA 2010.
Slabé stránky:
- nízke zapojenie fakulty do medzinárodných vedeckovýskumných projektov, najmä však
získavanie zdrojov z nich;
- nižší počet riešených externých projektov VEGA v roku 2010, nižší objem získaných
finančných prostriedkov na riešené projekty VEGA, nízky finančný prínos z riešených
medzinárodných vedeckých projektov, čo vedie k poklesu umiestnenia fakulty v rámci EU
v Bratislave, ako aj v rámci ekonomických fakúlt v SR;
- nerovnomernosť v zapojení tvorivých pracovníkov fakulty do výskumu, ako aj do tvorby
zdrojov z tejto činnosti a rovnako nerovnomernosť publikovania výsledkov vedeckovýskumnej činnosti, najmä karentovaných článkov u tvorivých pracovníkov v kategórii
profesor, docent;
- nízka účinnosť väzby medzi nástrojmi odmeňovania tvorivých pracovníkov a zapojením
do vedeckovýskumnej činnosti;
- nízky podiel prijatých projektov VEGA MŠVVaŠ SR z počtu podaných (53 %);
- diferencované podmienky a termíny v oznamovaní rozhodnutí príslušných grantových
komisií MŠVVaŠ SR;
- vysoká vyťaženosť časti pedagogických pracovníkov vo vzdelávacom procese na úkor
časového fondu vyhradeného na vedeckovýskumnú činnosť;
- absencia kvalifikovaných ľudských kapacít na prípravu výskumných projektov;
- absencia účinného nástroja zabezpečujúceho ukončenie doktorandského štúdia v dennej
forme v štandardnej dĺžke štúdia.
Fakulta hospodárskej informatiky
Silné stránky:
- Fakulta hospodárskej informatiky sa ako súčasť EU v Bratislave, ale tiež ako prvok
vysokoškolského systému SR vyznačuje významnou jedinečnosťou – zabezpečuje výučbu
endemických študijných programov v rámci študijných odborov, ktoré pokrývajú všetky tri
stupne vysokoškolského štúdia. V nadväznosti na vzdelávacie zameranie disponuje
významným výskumným potenciálom z oblasti aplikácie kvantitatívnych metód
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-

-

-

-

-

a najmodernejších informačných a komunikačných technológií. Fakulta pripravuje
originálne vedecké štúdie, monografie a kvalifikačné práce z oblasti finančnej a poistnej
matematiky, viacrozmerných štatistických metód, modelov a metód analýzy časových
radov, optimalizačných a ekonometrických modelov atď., ktorých aplikácie zodpovedajú
súčasným trendom v rozvoji znalostnej ekonomiky doma a v zahraničí.
fakulta s výraznou podporou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka,
PhD. inovovala Počítačové centrum FHI, ktoré tvorí dostatočnú technickú bázu výskumu
a umožňuje inovovať e-learning na celej EU v Bratislave. Na riešenie výskumných
projektov, ale najmä na podporu vedeckej výchovy, fakulta využíva Počítačové
laboratórium pre doktorandov v priestoroch Katedry operačného výskumu a ekonometrie,
v ktorých sa uskutočňuje nielen vzdelávanie doktorandov FHI, ale aj OF a NHF EU
v Bratislave. Pri výučbe metód operačného výskumu a ekonometrie sa kladie dôraz na ich
aplikácie s podporou štandardných i špecifických softvérových produktov (Eviews,
GAMS, Solver, SIMUL8), ktoré sú inštalované na všetkých pracovných staniciach tohto
unikátneho pracoviska. Riešením prípadových štúdií sa vytvárajú predpoklady, aby
absolventi komplexne zvládli metodológiu kvantitatívnych prístupov na analýzu, predikciu
a optimalizáciu ekonomických procesov.
pozícia FHI a jej katedier vo vedeckej a akademickej obci spolupracujúcich
univerzít/fakúlt nielen v SR, ale aj v zahraničí sa významne posilňuje organizovaním resp.
spoluorganizovaním medzinárodných zahraničných vedeckých podujatí spojených
s prezentáciou výsledkov výskumu. K najvýznamnejším podujatiam každoročne patria:
- slovensko – poľsko - ukrajinský vedecký seminár, ktorý organizujú katedry štatistiky
z ekonomických univerzít v Bratislave, Krakove, Wroclavi, Kyjeva, Ľvova, Odesy
a ď.;
- medzinárodný vedecký seminár, ktorý organizujú Katedra operačného výskumu
a ekonometrie FHI a Katedra ekonometrie FIS VŠE Praha;
- medzinárodné vedecké konferencie, ktoré organizuje Katedra účtovníctva
a audítorstva spolu s partnerskými katedrami z VŠE Praha a Masarykovej univerzity
v Brne.
fakulta trvale vytvára dostatočný priestor na prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej
činnosti vo svojom recenzovanom vedeckom časopise Ekonomika a informatika
a v zborníkoch vydávaných z vedeckých a odborných konferencií/seminárov v gestorstve
fakulty či katedier.
pozitívny vplyv na rozvoj vedeckovýskumnej činnosti FHI má výborná úroveň
absolventov doktorandského štúdia a ich pôsobenie na významných postoch v praxi. Kým
v r. 2009 absolvovalo doktorandské štúdium 13 absolventov, v r. 2010 až 39 absolventov.
Fakulta vychováva expertov v atraktívnych vedných odboroch (napr. Katedra matematiky
ako prvá v SR realizuje výchovu aktuárov pre oblasť životného, neživotného, penzijného
a nemocenského poistenia; absolventi Katedry účtovníctva a audítorstva významnou
mierou prispievajú k implementácii štandardov IAS/IFRS a ď.), jej absolventi aktívne
spolupracujú s fakultou v rámci odborových komisií, pri posudzovateľskej činnosti,
poskytovaní konzultácií či databáz údajov.
spolupráca
katedier/riešiteľských tímov s odbornými a riadiacimi hospodárskymi
subjektmi významne ovplyvňuje najmä aplikovaný výskum pracovníkov FHI. Realizuje sa
vo forme konzultácií, poskytovania databáz údajov, vypracúvania parciálnych expertíz pre
riadiace orgány hospodárskej praxe najmä v oblasti účtovníctva a audítorstva, aktuárstva,
optimalizačných modelov a ď.

Slabé stránky:
- participácia pracovníkov a doktorandov FHI v riešiteľských kolektívoch na iných fakultách
EU, resp. iných pracoviskách vedeckej základne je sporadická, založená skôr na osobných
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-

-

-

-

kontaktoch. Chýba cielená koordinácia tvorby interdisciplinárnych výskumných tímov,
ktoré by sa mohli presadiť v podávaní a riešení projektov „vyššieho rádu“.
výška finančných grantov získaných na projekty APVV, VEGA, KEGA sa odchyľuje od
plánovanej potreby a navyše sa poskytuje s oneskorením, v dôsledku ktorého vznikajú
problémy s dodržiavaním časových limitov pri organizovaní podujatí či obstaraní
hmotných vstupov. V r. 2010 a tiež v r. 2009 sa na FHI riešilo 13 projektov vyššieho rádu
(APVV, VEGA, KEGA), na ktoré fakulta získala v r. 2009 úhrnom 52.543,-€, kým v r.
2010 len 24.926,-€, čo predstavuje pokles finančných prostriedkov o takmer 52,6 % . Na
zhodný počet riešených inštitucionálnych projektov mladých pracovníkov v obidvoch
rokoch – šesť – získala fakulta z prostriedkov EU v Bratislave v r. 2009 3.724,-€, kým v r.
2010 len 2.738,-€ čo je o 26,5% menej.
finančné podmienky významne obmedzujú možnosti zúčastňovať sa na vedeckých
podujatiach najmä v zahraničí, zakúpiť špecializovaný softvér, vedeckú a odbornú svetovú
literatúru, honorovať recenzné posudky, obstarať databázy údajov a zabezpečiť ďalšie
vstupy pre vedeckú činnosť, čo pre vedné odbory FHI znamená spomaľovanie až stagnáciu
výskumu.
publikovanie vedeckých príspevkov v karentovaných časopisoch je spojené s dlhými
čakacími lehotami na zverejnenie. Vyskytuje sa tiež problém s prijatím príspevkov autorov
z FHI vo vzťahu k vysokej miere formalizácie ich spracovania Táto situácia do značnej
miery vytvára bariéru pri plnení kritérií pre začatie habilitačného konania.
uvedené problémy sú podmienené aj charakterom manažovania vedeckovýskumnej
činnosti v slovenskom prostredí.

Fakulta podnikového manažmentu
Silné stránky :
- zvýšila sa publikačná aktivita všetkých pracovníkov, najmä mladých vedeckých
pracovníkov a doktorandov,
- aktívna účasť pracovníkov fakulty a doktorandov na medzinárodných vedeckých
konferenciách,
- prezentovanie výsledkov výskumu v publikačnej činnosti a ich využívanie v
pedagogickom procese,
- vytvorenie priestoru pre prezentáciu výsledkov pracovníkov fakulty a doktorandov vo
vedeckom časopise fakulty „Ekonomika a manažment“,
- odborné kontakty pracovníkov fakulty so zahraničnými partnermi,
- zvyšujúce sa využívanie databáz pri riešení výskumných projektov z externého prostredia,
- pravidelné organizovanie medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov za účelom
skvalitnenia doktorandského štúdia a podporu publikačnej činnosti doktorandov (v roku
2010 sa konala pri príležitosti 70. výročia založenia univerzity),
- pozitívny vplyv na rozvoj vedeckovýskumnej činnosti fakulty má aj počet absolventov
doktorandského štúdia(v roku 2010 - 42 v dennej a externej forme).
Slabé stránky:
- nízka dotácia finančných prostriedkov najmä na projekty VEGA,
- nerovnomerná participácia pracovníkov fakulty na predkladaní projektov,
- nerovnomerná participácia členov projektu na riešení a publikačných výstupoch,
- pretrvávajúci nedostatok publikovaných výstupov v karentovaných a v zahraničných
časopisoch,
- absentuje zapojenie sa fakulty do riešenia medzinárodných projektov a projektov APVV.

7

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
Silné stránky:
- organizovanie fakultných medzinárodných konferencií a aktívna účasť učiteľov
a doktorandov na vedeckých podujatiach s cieľom prezentácie výsledkov výskumu
a nadväzovania pracovných kontaktov;
- mobility študentov 3.stupňa štúdia;
- predkladanie projektov APVV;
- zapojenie doktorandov do spolupráce s praxou.
Slabé stránky:
- limitované finančné zdroje na zabezpečenie rozvoja výskumného centra porovnateľného
s európskymi univerzitami;
- relatívne veľký počet domácich projektov s malou riešiteľskou kapacitou;
- nízka miera spolupráce katedier PHF EU so sesterskými katedrami v rámci EU pri riešení
výskumných úloh a publikovaní vedeckých štúdií;
- nedostatok prostriedkov na odmeňovanie za výborné výsledky riešenia domácich
projektov;
- nedostatočná publikačná aktivita výsledkov výskumu v karentovaných časopisoch.
Fakulta medzinárodných vzťahov
Silné stránky:
- fakulta v roku 2010 udržala a posilnila svoju pozíciu vo vedeckej a akademickej komunite,
najmä prostredníctvom vedeckých seminárov, ktoré organizovala, resp. na ktorých sa
zúčastňovali, doma aj v zahraničí, jej pracovníci,
- prezentácia výsledkov na národnej a medzinárodnej úrovni. V porovnaní s priemerom
ostatných rokov fakulta v publikačnej činnosti zaznamenala posun k zvýšeniu počtu
monografií a najmä článkov vo vedeckých časopisoch;
- bol ukončený medzinárodný projekt Quo vadis Europa?
- vysoko úspešné ukončovanie doktorandského štúdia, najmä interného;
- vydávanie 2 vedeckých časopisov.
Slabé stránky:
- nedostatočné zapojenie do mobilít zameraných na prácu v medzinárodných výskumných
tímoch;
- nedostatočné podávanie projektov na výzvy 7. RP a APVV, ktoré si vyžadujú vytvorenie
väčších, i medzinárodných tímov a sú spojené s vysokou administratívnou záťažou;
- rozdiely v publikovaní výsledkov výskumu u jednotlivých pracovníkov;
- infraštruktúra pre vedeckovýskumnú činnosť, ktorú je potrebné skvalitniť;
- nízke možnosti motivácie najvýkonnejších pracovníkov vo vede a výskume;
- nedostatočné publikovanie v karentovaných časopisoch doma a v zahraničí.
Fakulta aplikovaných jazykov
Silné stránky:
- základňa skúsených tvorivých pracovníkov, ktorí majú v rámci Slovenska aj v zahraničí
kredit odborníkov najmä v oblasti lingvistiky, lexikografickej činnosti, komunikácie pre
profesijnú sféru ako aj štandardizáciu vo vyučovaní cudzích jazykov;
- v nadväznosti na vytvorenie a zavedenie výučby nových predmetov nového študijného
programu sa rozširuje priestor pre výskum z hľadiska tematických oblastí, súčasne zmena
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a nové podmienky vo vzťahu k vytvoreniu novej fakulty pôsobia stimulujúco. Zmenu
fakulta považuje za činiteľ, ktorá vytvára nové príležitosti najmä pre nových mladých
členov pracovísk FAJ.
Slabé stránky:
- nedostatočný záujem mladých učiteľov, ktorí spĺňajú predpísané požiadavky, pôsobiť na
vysokej škole;
- nemožnosť, resp. obmedzené možnosti zapojiť sa do riešenia projektov interných grantov
vzhľadom na vekový limit 30 rokov;
- opakované zmeny organizačnej štruktúry (postupné vytváranie nových katedier), ktoré sa
prejavili i pri spracovaní správy v skomplikovanom vyhodnocovaní výsledkov za
jednotlivé katedry.
Ústav ekonómie a manažmentu
Silné stránky:
- vysoká kvalifikačná úroveň a odborné skúsenosti pracovníkov.
Slabé stránky:
- nízky počet výskumníkov (2,5 prepočítaných), ktorý limituje šírku možností riešenia
výskumných problémov.
Národné centrum európskych a globálnych štúdií
Silné stránky:
- napojenie výskumných tém na národné európske a globálne problémy. Zameranie
výskumu nadväzuje na riešenie úloh súvisiacich so sociálno-ekonomickým rozvojom SR.
Ide o odporúčania, ktoré SR prijala v rámci EÚ a tiež o požiadavky pripravovaného
svetového summitu RIO+20 (Rio Earth Summit) ako aj o OSN konferencie o trvalo
udržateľnom rozvoji (UNCSD) RIO 2012. Synergetický prístup pri riešení vytýčených
úloh.
- intenzívny a špecializovaný výskum na zadané témy, akcelerovaný transfer výsledkov
výskumu do praxe prostredníctvom monografií vydaných vo vydavateľstve EKONÓM
(priemerná doba od zadania tém po publikovanie výsledkov predstavovala cca 6
mesiacov), čím pracovisko patrí k špičkovým výskumným inštitúciám v SR pri
zverejňovaní výsledkov výskumu pre potreby hospodárskej praxe a sociálnych politík.
- zapojenie odborných pracovníkov z EU v Bratislave do výskumného programu centra.
Slabé stránky:
- nízky počet vedeckých pracovníkov na plný úväzok,
- rozvíjanie kontaktov a spolupráce so zahraničnými pracoviskami.
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2. HODNOTENIE VÝSKUMU NA EU V BRATISLAVE ZA ROK 2010
V nasledujúcom sú uvedené hlavné výsledky v oblasti výskumu na jednotlivých
fakultách a ústavoch tak, ako ich identifikovali jednotlivé pracoviská:
2.1 Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu na NHF za rok 2010
Do VVČ na NHF EU boli zapojení všetci učitelia, mladí vedeckí pracovníci
a doktorandi. VVČ na fakulte sa uskutočňovala v rámci výskumných projektov EÚ (6. a 7.
RP), zahraničných projektov, projektov APVV a Aplikovaného výskumu MŠ SR, projektov
VEGA, projektov KEGA, projektov mladých vedeckých pracovníkov do 30 rokov, projektov
International Visegrad Fund (mobilitné projekty) a iných projektov – MŠ a zmluvy s Tatra
bankou.
V roku 2010 sa na fakulte riešilo celkove 67 projektov, z toho 2 projekty EÚ (6. a 7.
RP), 2 projekty APVV + AV, 31 projektov VEGA, 7 projektov KEGA, 10 projektov mladých
vedeckých pracovníkov a 16 iných projektov. Osobitne treba oceniť zapojenie učiteľov
Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU do medzinárodných projektov
v rámci 6. a 7. rámcového programu (v súčasnosti EURODITE).
Finančné prostriedky získané na výskumné projekty z externých zdrojov boli použité
na prezentáciu výsledkov výskumu na vedeckých konferenciách doma i v zahraničí, na nákup
vedeckej literatúry, na materiálne zabezpečenie výskumného a pedagogického procesu
a počítačové vybavenie riešiteľských kolektívov.
Hodnotenie vedeckovýskumnej práce učiteľov fakulty zapojených do riešenia
jednotlivých grantových projektov sa realizovalo systémom priebežných a záverečných
oponentúr. Uskutočňovala sa pravidelná kontrola a hodnotenie termínovaných úloh interných
doktorandov (stav plnenia ich študijných a vedeckých programov).
Výsledkom VVČ na fakulte je bohatá publikačná činnosť zahŕňajúca 703 titulov,
z toho 15 monografií, 5 vysokoškolských učebníc, 4 práce v karentovaných časopisoch, 113
vedeckých prác vo vedeckých časopisoch, vedeckých zborníkoch a monografiách, 374
príspevkov publikovaných na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách atď.
Zvýšilo sa zapojenie pracovníkov fakulty do zahraničných projektov, riešenia
projektov APVV formovaním medziuniverzitnej spolupráce na Slovensku (ANPROBA,
REDIPE – ukončenie 06. 2011), prehĺbila sa partnerská spolupráca s pracoviskami českých
vysokých škôl prostredníctvom spoločných výskumných projektov, resp. zapojením
jednotlivcov do nich.
Pracovníci NHF reagovali na aktuálne otázky globálnej finančnej a hospodárskej
krízy, zhodnotili jej dopady na rastovú výkonnosť slovenskej ekonomiky a venovali
pozornosť alternatívnym možnostiam riešenia jej dôsledkov. Oceniť treba aj prácu učiteľov
fakulty na spracovaní významných projektov pre decíznu sféru, napr. práce na „Vízii
a stratégii rozvoja slovenskej spoločnosti do roku 2030“ (participácia na vypracovaní
monografie Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti).
V rámci výzvy Agentúry pre štrukturálne fondy MŠ SR zameranej na podporu centier
excelentnosti NHF EU v Bratislave v roku 2009 vypracovala a predložila projekt Udržateľný
rozvoj v kontexte globalizácie, do prípravy ktorého boli zapojené jednotlivé katedry fakulty.
Projekt bol schválený od 1.9.2010 začala jeho realizácia. Cieľom zriadenia Centra excelencie
výskumu je vybudovanie potrebnej technickej a zdrojovej infraštruktúry a jej sústredenie
excelentných výskumno-vzdelávacích pracovníkov pre skúmanie vyšpecifikovaných oblastí
fungovania ekonomiky v podmienkach globalizácie svetovej ekonomiky, čo podporí
integráciu špičkových pracovísk vedy a výskumu do medzinárodného, najmä európskeho
výskumného priestoru.
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2.2 Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu na OF za rok 2010
Plnenie zámerov výskumu v roku 2010 na Obchodnej fakulte EU v Bratislave
objektívne dokumentujú dosiahnuté výsledky jednak vo forme publikovaných výstupov,
jednak vo forme prezentácií na vedeckých podujatiach doma a v zahraničí, ako aj získaných
finančných zdrojov a ocenení za vedeckovýskumné výstupy.
Celkovo tvoriví pracovníci a doktorandi fakulty prispeli k tvorbe a prezentácii 576
publikačných výstupov, čo predstavuje zníženie oproti roku 2009 o 9 % v dôsledku nižšej
výkonnosti doktorandov. Pozitívnym aspektom však je, že sa zvýšil počet výstupov
v kredibilitnejšej kategórii A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie
a v kategórii C – Ostatné recenzované publikácie.
Uvedené výsledky sa dosiahli riešením 32 výskumných projektov, z toho 10 projektov
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR), 3 projekty KEGA (Kultúrna a edukačná
grantová agentúra MŠVVaŠ SR), 4 projektov hospodárskej praxe, 1 inštitucionálneho
projektu, 7 projektov mladých vedeckých pracovníkov - PMVP a 7 medzinárodných
výskumných projektov - MVP (participácie OF na iných zahraničných inštitúciách,
univerzitách). Riešením výskumných projektov si OF EU v Bratislave zabezpečila finančné
zdroje v celkovom rozsahu 66 461 Eur, čo predstavuje rast oproti roku 2009 o 9 %.
V roku 2010 sa ukončilo 6 projektov VEGA, 2 projekty KEGA, 4 projekty
hospodárskej praxe, 1 inštitucionálny projekt, 4 projekty mladých vedeckých pracovníkov a 3
medzinárodné vedecké projekty. Podľa dokumentácie z oponentských konaní predmetných
projektov a z dokumentácie vôbec, sa zámery výskumu v roku 2010 splnili. Vytvorené
vedecké poznatky a vyškolená mladá generácia odborníkov vytvárajú základy pre ďalší
rozvoj teórie a tiež pre hospodársku prax pri prijímaní rozhodnutí a realizácii aktivít na
prekonanie dosahov krízových javov v domácej ekonomike, resp. v podnikateľskom
prostredí.
2.3 Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu na FHI za rok 2010
Na FHI sa v r. 2010 riešilo celkom 19 projektov, z toho 13 projektov APVV, VEGA
a KEGA, čo predstavuje ich 68,4%-ný podiel. Výsledky výskumu sa publikovali v 331
publikačných výstupoch vedeckého typu (kategória AAA – AGI), čo predstavuje 57%-ný
podiel z úhrnu publikačných výstupov. Celkový počet publikovaných výstupov vzrástol v r.
2010 oproti r. 2009 o 24% (zo 467 na 581). Výrazný rast fakulta zaznamenala najmä
v publikovaní vedeckých prác v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkochmonografiách (AEC, index 2010/2009 je 2,25) a v príspevkoch na zahraničných vedeckých
konferenciách
(AFC,
index
2010/2009
je
2,02),
pozitívne
sa
vyvíjalo
publikovanie vedeckých prác v domácich nekarentovaných časopisoch (index vývoja sa rovná
1,22).V porovnaní s rokom 2009 najvýznamnejší pokrok nastal v publikovaných dizertačných
a habilitačných prácach (kategória DAI) s indexom vývoja rovným 4,71.
Za prierezovo najvýznamnejšie výsledky vedeckovýskumnej činnosti za rok 2010,
ktoré zviditeľnia fakultu vo vedeckej obci doma aj v zahraničí fakulta považuje:
- V r. 2010 sa začal riešiť dvojročný projekt APVV v spolupráci s University of Beograd,
Serbia, APVV SRB 291793 „Optimalizácia logistických procesov v uzavretých
dodávateľských reťazcoch“. Riešiteľský tím tvoria štyria pracovníci a interný doktorand
Katedry operačného výskumu FHI. V prvom roku riešenia sa výskum zameral na analýzu
recyklačných procesov opätovného spracovania a procesov likvidácie a na rozpracovanie
formalizovaných optimalizačných prístupov v predmetnej oblasti.
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- Agentúra APVV 17.12.2010 schválila žiadosť na projekt podaný v rámci výzvy
„Slovensko – Rakúsko 2010“: Technologický rozvoj a vyhodnotenie meraní s podporou
štatistickej analýzy, pod číslom SK-AT-0013-10, ktorý vypracovala a 4.8.2010 predložila
pracovníčka Katedry štatistiky FHI Ing. Adriana Horníková, PhD. Projekt sa bude riešiť
v období 15.1.2011 až 31.12.2012.
- Úspešné záverečné oponentúry a finálne schválenie finančných prostriedkov agentúrou
KEGA troch projektov:
- Zmeny vlastníckych transakcií v obchodných spoločnostiach (KEGA 227-023EU4/2010);
- Účtovníctvo rozpočtových organizácií (KEGA 088-031EU-4/2010);
- Hĺbková analýza údajov (KEGA 022-033EU-4/2010).
- V dňoch 20.–21.5.2010 zorganizovala FHI 13. Medzinárodnú vedeckú konferenciu
AIESA 2010 „Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“ ako súčasť osláv 70.
výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave.
2.4 Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu na FPM za rok 2010
V roku 2010 sa na fakulte riešilo celkom 19 projektov VEGA, 1 projekt APVV a 1
projekt mladých vedeckých pracovníkov do 30 rokov. Pričom na tieto projekty boli pridelené
finančné prostriedky iba vo výške - bežné výdavky 39 082 € a kapitálové výdavky 12 690 €.
Tieto prostriedky boli použité na prezentáciu výsledkov výskumu na vedeckých
konferenciách doma a v zahraničí, na nákup vedeckej literatúry, ako aj na materiálne
zabezpečenie výskumu a počítačové vybavenie riešiteľských kolektívov. Okrem toho fakulta
participovala na dvoch výskumno-vývojových projektoch: “Support to national CSR
platforms-responsible SMEs in Slovakia“ a „Enhancing transparency and credibility of CSR
practices through establishment of CSR performance assessment and monitoring systems in
new EU member states.“
Každý pracovník má za úlohu publikovať výsledky VVČ vo forme vedeckých
a odborných článkov, knižných publikácií a podobne. Odovzdané publikované výsledky
výskumu do Informačno-dokumentačného pracoviska sa priebežne spracovávajú. Výsledky
výskumu na FPM sa pravidelne hodnotia na zasadnutiach katedier, na Kolégiách dekana FPM
a vo Vedeckej rade FPM. Pracovníci, ktorí sa dostatočne nevenujú vedeckovýskumnej a
publikačnej činnosti absolvujú pohovor s vedúcim katedry a súčasne ich pasivita je
zohľadnená pri rozdeľovaní pedagogických úväzkov, ako aj pri osobných príplatkoch.
V roku 2010 sa publikačná činnosť v porovnaní s rokom 2009 z hľadiska
kvantitatívneho stabilizovala. Spolu bolo publikovaných 612 výstupov, pričom boli
publikované 3 články v karentovaných časopisoch a 12 vysokoškolských učebníc. Súčasne
bolo registrovaných 329 citácií a ohlasov. Priemer na 1 tvorivého pracovníka FPM činí : 5,3
publikácií a 2,8 citácií, resp. ohlasov
V roku 2010 získal prvenstvo na súťaži EDAMBA v Mojmírovciach z celkového
počtu 15 súťažiacich denný doktorand našej fakulty (Ing. Žiar).
Fakulta získala Cenu rektora EU za najlepšiu publikáciu v kategórii vysokoškolská
učebnica (autor: doc. Strieška): Dane, marže a spotrebiteľské ceny: monopol“, Bratislava:
Vydavateľstvo EKONÓM, 2009, 133 s. ISBN 978-80-225-2769-9,
Orientácia výskumu FPM v roku 2010 bola zameraná na problémy podnikateľskej
praxe a vychádzala z podnikových procesov v období hospodárskej krízy. Profilácia bola
v súlade so schválenými projektmi Vedeckej grantovej agentúry a zameraním jednotlivých
katedier.

12

2.5 Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu na PHF za rok 2010
Učitelia a doktorandi fakulty intenzívne sledovali výzvy rôznych inštitúcií a uchádzali
sa o získanie výskumných projektov z externých zdrojov. Do vedeckovýskumnej činnosti
boli zapojení aj doktorandi a študenti fakulty, čo dokumentujú výsledky ŠVOČ
a medzinárodnej doktorandskej konferencie EDAMBA, ako aj konferencie BEES, ktorej
cieľom bolo prezentovať výsledky výskumu poslucháčov doktorandského štúdia a mladých
vedeckých pracovníkov. Za úspech fakulty považujeme zorganizovanie 5 medzinárodných
vedeckých konferencií, ako aj 8 workshopov a seminárov, ktoré boli v rámci riešenia
projektov zamerané na oblasť energetiky, obnoviteľných zdrojov energie, inováciu výučby
prostredníctvom e-learningu.
2.6 Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu na FMV za rok 2010
V oblasti vedeckovýskumnej práce boli aktivity Fakulty medzinárodných vzťahov
orientované na základný profil fakulty daný profilom absolventa. V projektoch bola venovaná
pozornosť ekonomickým, politickým, bezpečnostným a kultúrnym aspektom medzinárodných
vzťahov vychádzajúc z analýz na regionálnej stredoeurópskej a globálnej úrovni.
Vedenie fakulty venovalo pozornosť i kvalifikačnému rastu pracovníkov, ktorý
považuje za základ ďalšieho rozvoja fakulty. Fakulta bola v roku 2010 zapojená do riešenia 7
projektov VEGA, realizovali sa i 4 inštitucionálne granty mladých učiteľov a vedeckých
pracovníkov.
Fakulta trvale a úspešne venuje pozornosť zvyšovaniu kvality doktorandského štúdia,
publikačnej činnosti doktorandov a včasnému dokončovaniu najmä interného doktorandského
štúdia. Podľa hodnotení členov odborovej komisie celkove stúpa úroveň doktorandských
dizertačných prác.
2.7 Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu na FAJ za rok 2010
K najvýznamnejším výsledkom v oblasti vedeckovýskumnej činnosti patria
nasledujúce výstupy a akcie, ktoré rozhodujúcim spôsobom prispeli k aktivizácii výskumu na
fakulte:
- Ukončený projekt KEGA a 1 schválený projekt KEGA, t.č. prebiehajúci; príprava
vedeckého zborníka v spolupráci s Povolžskou akadémiou verejných služieb
„Sociocultural Issues of Language and Communication”. Konkrétnym výsledkom prípravy
ďalšieho ročníka zborníka, v ktorom publikovalo v minulosti niekoľko kolegov z nášho
pracoviska pripravovaného v spolupráci s kolegami z RF je schválenie koncepcie ďalšieho
ročníka;
- Vydanie vedeckého nekonferenčného zborníka „Výučba cudzích jazykov v 21. storočí“
[elektronický zdroj];
- Publikovanie príspevkov ôsmich učiteľov Katedry KRoJ FAJ v dvoch zborníkoch z
medzinárodných. konferencií v Paríži (nov. a dec. 2010), ktoré zorganizovala t.č. tam
pôsobiaca učiteľka FAJ;
- Akcie pripravené v rámci Týždňa vedy a techniky na EU, napr.:
- Metodologický seminár pre doktorandov s prednáškou o prístupe a tvorbe
doktorandskej dizertačnej práce;
- Projektový seminár s prezentáciou výstupov riešiteľov ukončených aj prebiehajúcich
projektov riešiteľov z FAJ a vyhodnotením úrovne práce na projektoch v r. 2010;
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Prednáška Kultúrna dimenzia absolventa Ekonomickej univerzity v Bratislave;
Diskusné fórum usporiadané v spolupráci s AIESEC-om. na tému „Slovensko
a Slováci v multikultúrnej Európe“.

2.8 Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu na ÚEaM za rok 2010
Ústav sa zameral na dve prioritné oblasti:
- riešenie univerzitného projektu – "Znalostná ekonomika v SR",
- riešenie 1. etapy medzinárodného projektu „Monitoring Policy and Research Activities
on Science in Society in Europe“ (MASIS, Monitoring politických a výskumných
činností vo vede v spoločnosti v Európe).
2.9 Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu na NCEGŠ za rok 2010
V roku 2010 NCEGŠ pokračovalo vo svojej úlohe a v súlade s cieľom výskumu
interného projektu. Výskumný tím vykonal analýzy vplyvu hospodárskej krízy na súčasný, ale
hlavne budúci vývoj Slovenska, a usiloval o hľadanie východísk z krízy s dosahom na reálny
život a demografické správanie sa obyvateľstva Slovenska. Ďalej boli rozobrané ekonomické
aspekty sociálnej spravodlivosti a ľudské práva, vývoj sociálneho modelu v poznatkovo
orientovanej spoločnosti v období integrácie a globalizácie a tiež analýza prvej etapy
transformačného procesu na Slovensku.
V súlade s poslaním a zameraním NCEGŠ pre rok 2010 si stanovilo nasledovné
hlavné témy výskumu:
- Inovácia a kreativita;
- Aktivizácia inovácie a kreativity v malých a stredne veľkých aktivitách, spolupráca so
škandinávskymi krajinami;
- Vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie, možnosti zabezpečenia ich rozvoja;
- Slovensko, jeho invenčno-kreatívny priestor a postavenie v regionálnej a urbanizovanej
štruktúre Európy a sveta.
Dosiahnuté výsledky a výstupy sú obsiahnuté v 2 monografiách vydaných v anglickom
jazyku so slovenským resumé a 1 monografia v slovenskom a anglickom jazyku.
3. ZAMERANIE VÝSKUMU NA EU V BRATISLAVE V ROKU 2011
Z hľadiska obsahového zamerania výskumu na EU v Bratislave sú jeho ťažiskové
oblasti a hlavné zámery definované tak, ako si ich zadefinovali jednotlivé fakulty
a pracoviská.
3.1 Zameranie výskumu na rok 2011 - NHF
•

Centrum excelentnosti
Budovanie 7 výskumných laboratórií s osobitným zameraním:
1. Laboratórium bankovníctva, finančných trhov a medzinárodných financií (KBaMF)
2. Laboratórium makroekonomických analýz a prognóz (KET)
3. Laboratórium pre finančné analýzy (KFIN)
4. Laboratórium pre skúmanie makroekonomických súvislostí hospodárskej politiky
(KHP)
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5. Laboratórium moderného poisťovníctva (KPOI)
6. Laboratórium sociálno-ekonomických analýz (KSRaP)
7. Laboratórium regionálnych analýz a prognóz (KVSaRR)
V súlade s výskumným zameraním jednotlivých členov riešiteľského kolektívu sa bude
osobitná pozornosť venovať nasledujúcim aspektom týchto procesov:
- Ekonomický rast SR, vplyv technologických zmien na rast produktivity
- Tvorba poznatkov – systém vzdelávania – formovanie ľudského kapitálu
- Vplyv globalizácie a technologických zmien na fungovanie čiastkových trhov (s
osobitným dôrazom na trh práce a marginalizované skupiny obyvateľstva, trh
kapitálu a finančné trhy)
- Difúzia poznatkov a technológií do jednotlivých sektorov ekonomiky
- Prebiehajúce ekonomické procesy v oblasti meny, bankovníctva, finančných trhov
a medzinárodných financií
- Vývoj vo finančnom sektore v podmienkach globalizácie a trvalo udržateľného
ekonomického rastu
- Makroekonomické súvislosti hospodárskej politiky v kontexte civilizačných výziev
- Aktuálne sociálno-ekonomické procesy a civilizačné výzvy
- Regionálny rozvoj a strategický význam regionálneho rozvoja v kontexte
súčasných ekonomík.
• Formovanie znalostnej ekonomiky
Analýza dopadov svetovej finančnej krízy na proces formovania znalostnej ekonomiky;
zdôvodnenie potreby a systematizácia poznatkov o novej európskej hospodárskej stratégii
Európa 2020 nadväzujúcej na Lisabonskú stratégiu. Analýza vplyvov vedy, výskumu a vývoja
na rozvoj súčasných ekonomík. Spracovanie najvýznamnejších poznatkov o úlohe znalostí
pri formovaní znalostnej ekonomiky a udržiavaní sociálnej kohézie. Komparatívna analýza
faktorov, ktoré ovplyvňujú formovanie znalostnej ekonomiky, vzdelávací systém a sociálnu
kohéziu. Identifikácia základných problémov procesu budovania znalostnej ekonomiky a ich
vplyvu na výkonnosť a konkurencieschopnosť, charakter trhu práce, sociálne a regionálne
disparity. Identifikácia možností a návrh riešení pre uplatňovanie nástrojov hospodárskej
politiky z hľadiska ich vplyvu na formovanie znalostnej ekonomiky v podmienkach SR v
pokrízovom období. Teoretické i praktické skúmanie problémov znalostnej ekonomiky
z pohľadu jej regionálnej dimenzie.
• Globálna finančná a hospodárska kríza – implikácie pre SR
Predikcia finančných kríz. Hodnotenie dopadov hospodárskej krízy, účinnosti
protikrízových opatrení, obnova ekonomického rastu a stability. Identifikácia zmien
v spotrebiteľskom správaní domácností v dôsledku súčasnej hospodárskej krízy, predikcia
možného vývoja spotreby a kvality života. Rozpracovanie problémov tvorby jednotnej
menovej a fiškálnej politiky, bankovníctva a finančných trhov v podmienkach finančnej krízy.
Dopady finančnej krízy na trendy vývoja poisťovníctva. Dôsledky a dopady finančnej krízy
na tvorbu poistných produktov, zmena marketingu.
3.2 Zameranie výskumu na rok 2011 - OF
Stratégia a zámery vedeckovýskumnej činnosti Obchodnej fakulty na rok 2011
vychádzajú z trendu zvyšovania významu tejto činnosti, keď na základe dosiahnutých
výsledkov vo vede a výskume prebieha a zabezpečuje sa väčšou mierou financovanie fakulty,
ako aj z potreby zvyšovania kvalifikačného rastu tvorivých pracovníkov. Prvoradou úlohou
fakulty je naďalej zapojenie sa do medzinárodných výskumných projektov.
V tomto kontexte možno uviesť, že Komisia VEGA č. 13 pre ekonomické a právne
vedy MŠVVaŠ SR zaradila do predbežného výberu financovania z Obchodnej fakulty 7
15

nových projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2011. O podaných projektoch
v grantovej schéme KEGA MŠVVaŠ SR do konca roka 2010 nerozhodlo.
Obsahové zameranie nových projektov VEGA zahrňuje problematiku:
- koncepcie európskeho marketingu a segmentáciu spoločného trhu so zameraním na výber
a implementáciu marketingových stratégií pre zvýšenie konkurenčnej schopnosti
slovenských podnikov na trhoch EÚ,
- moderných prístupov a metód v marketingovom manažmente,
- geografického informačného systému ako zdroja strategickej inovácie podniku z hľadiska
posilnenia jeho konkurencieschopnosti,
- otvorených problémov legislatívy PPP projektov,
- udržateľného marketingu a udržateľnej spotreby,
- právnych aspektov reštrukturalizácie insolventných subjektov,
- ekonomického postavenia národnostných menšín v prihraničných regiónoch Slovenska a
podpory ich podnikateľských aktivít.
V roku 2011 budú tvoriví pracovníci Obchodnej fakulty pokračovať v riešení 3 projektov
VEGA, 1 projektu KEGA, 3 projektov mladých vedeckých pracovníkov a naďalej
participovať na riešení 4 medzinárodných vedeckých projektov.
Riešenie pokračujúceho projektu KEGA bude zamerané na:
 systemizáciu metód vedeckej práce a vedeckovýskumných zručností,
 systemizáciu poznatkov o základoch tréningu a hodnotenia kvality zručností komunikácie
vedy a ich implementáciu,
- implementáciu poznatkovej bázy zásad a metód vedeckej práce sformovanej v roku 2010
do vysokoškolskej učebnice „Vedecká tvorba a vedecká komunikácia“ a jej vydanie,
- využitie sformovaných poznatkov vedeckej tvorby a vedeckej komunikácie vo výučbe
predmetu Zásad akademickej tvorby a etiky,
- dovybavenie vedecko-metodického centra komunikačnou technikou a študijnou literatúrou
(podľa pridelených finančných / investičných prostriedkov),
- prehlbovanie spolupráce s LE GROUPE SUP DE CO Amiens (GSCA) na spoločnom
výskumnom projekte.
Projekty mladých vedeckých pracovníkov sú nasmerované na:
- možnosti uplatňovania metód a nástrojov neustáleho zlepšovania podnikateľských
subjektov v kontexte zvyšovania ich konkurencieschopnosti,
- moderné stratégie riadenia rizík v globálnych zásobovacích reťazcoch v podmienkach
slovenských podnikov.
3.3 Zameranie výskumu na rok 2011 - FHI
Vedecká a výskumná činnosť fakulty sa bude v roku 2011 naďalej uskutočňovať
v prioritných oblastiach zodpovedajúcich akreditovaným študijným odborom:
• Účtovníctvo
Rozvoj metodických postupov používaných v oblasti audítorstva a v oblasti etiky profesie
účtovníkov a audítorov v súlade s požiadavkami 8. smernice EÚ. Aktuálne problémy
implementácie medzinárodných štandardov IFRS, IPSAS a ISA a boja proti ekonomickej
kriminalite.
• Kvantitatívne metódy v ekonómii
Rozvoj štatistických metodických postupov vhodných na analýzu systému indikátorov trvalo
udržateľného rozvoja (TUR). Aplikácie prognostických modelov a pokročilých metód
viacrozmerného porovnávania pri skúmaní vývoja indikátorov TUR.
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Rozvoj aktuárskych vied v oblasti poistnej matematiky, penzijného a nemocenského
poistenia, životného a neživotného poistenia. Analýza vývoja finančného a poistného trhu
v SR so zreteľom na zmeny legislatívy v Európskej únii.
• Ekonometria a operačný výskum
Rozvoj a aplikácie dynamických stochastických modelov na makroúrovni – na analýzu
hospodárskych cyklov eurozóny. Rozvoj a aplikácia optimalizačných prístupov v oblasti
reverznej logistiky, procesov recyklácie a likvidácie odpadu.
• Hospodárska informatika
Rozvoj interdisciplinárnych metodických postupov zameraných na využitie internetových
technológií a teórie umelej inteligencie pri zvyšovaní výkonnosti podniku (implementácia
Balaced Scorecard).
Významnou úlohou bude prienik výsledkov výskumu do pedagogického procesu a tiež
využitie informačných technológií na zefektívnenie pedagogického procesu (e-learning,
tvorba učebných pomôcok na báze IT, generovanie úloh, skúšobných testov, vyhodnocovania
výsledkov elektronicky a pod.).
3.4 Zameranie výskumu na rok 2011- FPM
V roku 2011 sa vedeckovýskumná činnosť FPM EU v Bratislave zameria hlavne
na riešenie 15 projektov VEGA, z toho 6 projektov so začiatkom riešenia v roku 2011,
prípravu projektov so začiatkom riešenia v roku 2012, ako aj na podanie projektu APVV
a projektu 7. rámcového programu.
Obsahové zameranie výskumu v roku 2011:
- Vedecká analýza teoretických poznatkov faktorov ovplyvňujúcich marketingové stratégie
podnikov. Dominujúce v záujme výskumu budú faktory turbulencie vyplývajúce
z procesov globalizácie a svetovej hospodárskej krízy
- Konfrontácia teoretických princípov a praktickej aplikácie CSR v podnikateľskom
prostredí SR: analýza systémov CSR vo vybraných podnikateľských subjektoch podľa
rôznych kritérií (predmetu podnikania, veľkosti, fáz životného cyklu...); zhodnotenie
a výber najčastejšie používaného modelu CSR v podmienkach slovenskej ekonomiky
z aspektu rešpektovania národných špecifík (napr. kulturologických, sociálnych a iných
vplyvov).
- Podmienky rovnováhy firmy na trhu dokonalej konkurencie. Optimalizácia výrobnej
stratégie dokonale konkurenčnej firmy. Hranica produkčných možností firmy. Podmienky
rovnováhy na trhu monopolistickej konkurencie. Teoretické aspekty kreovania silných
subjektov na trhu výrobkov a služieb. Analýza bariér vstupu nových subjektov na
relevantný trh s dôrazom na analýzu trhov sieťových odvetví. Optimalizácie správania sa
firiem v oligopole. Modelové prístupy pre optimalizáciu výrobnej stratégie firmy
v oligopole.
- Podmienky rovnováhy firmy na trhu dokonalej konkurencie. Optimalizácia výrobnej
stratégie dokonale konkurenčnej firmy. Hranica produkčných možností firmy. Podmienky
rovnováhy na trhu monopolistickej konkurencie. Teoretické aspekty kreovania silných
subjektov na trhu výrobkov a služieb. Analýza bariér vstupu nových subjektov na
relevantný trh s dôrazom na analýzu trhov sieťových odvetví. Optimalizácie správania sa
firiem v oligopole. Modelové prístupy pre optimalizáciu výrobnej stratégie firmy
v oligopole.
- Rozpracovanie problematiky krízového manažmentu ako v súčasnosti aktuálneho trendu
manažmentu v podnikoch SR. Riešitelia sa sústredia na výskyt dopadov a nárokov krízy
na základné a podporné funkcie manažmentu a na postupy prijímané na elimináciu
dopadov krízy.
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Opis a analýza podnikateľských modelov s dôrazom na malé a stredné podniky
a s dôrazom na obdobie recesie a hospodárskej krízy s presahom do pokrízového
obdobia.
Identifikácia a typologizácia podnikateľských modelov v skúmanom priestore a čase
Skúmanie účinnosti implementácie a úspešnosti podnikateľských modelov.
Prehĺbenie a rozšírenie poznania o princípoch tvorby podnikateľských stratégií
a podnikateľských modelov.
Analýza legislatívnych a ekonomických podmienok o podpore obnoviteľných zdrojov
energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby na Slovensku a v Európskej únii.
Príprava prieskumu v MSP na Slovensku na zistenie potencionálneho záujmu o výrobu
elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.
Podrobné vypracovanie metodiky výskumu a uskutočnenie dôslednej analýzy funkcií
riadenia ľudských zdrojov v podnikoch v SR, ktoré najvýraznejšie ovplyvňujú flexiistotu
pracovnej sily.
Rozpracovanie interdisciplinárneho prístupu k zvyšovaniu výkonnosti podniku v procese
implementácie Balanced Scorecard.
Spracovanie optimalizácie finančného riadenia podnikov pôsobiacich v SR v kontexte
súčasných globálnych procesov
Analýza nových prístupov k ohodnocovaniu podnikov v podmienkach súčasných
globálnych procesov.
Projektovanie výrobného systému podniku, jeho inovačného rozvoja, manažmentu
kvality, logistiky, tvorby a ochrany životného prostredia.

3.5 Zameranie výskumu na rok 2011 - PHF
Vedeckovýskumná činnosť na fakulte sa bude orientovať na riešenie úloh cieleného
výskumu a jeho prepojenie s pedagogickou činnosťou fakulty v súlade s „Dlhodobým
zámerom rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave“. Prioritne fakulta bude orientovať
VVČ na zahraničné projekty, ako aj na pravidelné organizovanie vedeckých podujatí
s medzinárodnou účasťou za účelom prezentácie a komparácie dosahovaných výsledkov
výskumu. V rámci zefektívnenia publikačnej činnosti sa fakulta zameria na zlepšenie jej
ukazovateľov v kategórii A. V snahe dosiahnuť vyššiu kvalitu vzdelávania na 3. stupni štúdia
bude fakulta naďalej podporovať výskumné mobility doktorandov, moderné metódy štúdia
ako aj kvalitu a kvantitu ich výstupov.
3.6 Zameranie výskumu na rok 2011 - FMV
Fakulta v roku 2011 bude pokračovať vo výskume z roku 2010, čo je dané hlavne
dvomi pokračujúcimi projektmi VEGA. Pôjde hlavne o analýzu vybraných aspektov práva
medzinárodných ekonomických vzťahov a postavenia a úloh diplomacie v procesoch
jednotnej prezentácie štátov. Pracovníkom fakulty boli schválené štyri projekty VEGA so
začiatkom riešenia v roku 2011. Nové úlohy nadväzujú na predchádzajúce projekty VEGA
v oblasti analýzy prisťahovalectva a policko-ekonomickej diverzifikácie Európy
a multipolarity moci v medzinárodných vzťahoch na začiatku 21. storočia. Medzikultúrne
vzťahy sa budú analyzovať v nadväznosti na sociálny kapitál. Kontinuitným prvkom vo
výskume je aj analýza štyroch slobôd pohybu v Európskej únii.
Fakulta plánuje v roku 2011 realizovať najmenej 2 konferencie, ktoré sa uskutočňujú
pravidelne každý rok:
- 10. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov „Ekonomické, politické a právne
otázky medzinárodných vzťahov“ v LS akademického roka 2010/11;
- 12. medzinárodná vedecká konferencia „Medzinárodné vzťahy 2011“ v decembri 2011.
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3.7 Zameranie výskumu na rok 2011- FAJ
Vedeckovýskumná činnosť fakulty sa v r. 2011 v súlade s deklarovanými cieľmi
zamerania vedeckovýskumnej činnosti bude rozvíjať v oblasti základného a aplikovaného
výskumu v disciplínach, ktoré tvoria jadro nových študijných programov.
V oblasti základného výskumu pôjde o rozvíjanie vedeckej bázy lingvistických
a literárnovedných, kulturologických a translatologických disciplín na základe najnovších
poznatkov a v súlade s tendenciami rozvoja v humanitných vedách. Konkrétne pôjde
o zameranie sa na štúdium a interpretáciu základných kategórií a pojmov nových vedných
disciplín vyučovaných v novom študijnom programe.
V oblasti aplikovaného výskumu sa riešitelia projektov v projektových štúdiách
zamerajú na aplikovanie teoretických poznatkov z lingvistiky, literárnej vedy a kulturológie
na podmienky fakulty, ako aj na ich aplikáciu v súlade s prioritami rozvoja vedy a techniky na
Slovensku a s ohľadom na uplatnenie budúcich absolventov na trhu práce. V tejto súvislosti
sa bude venovať pozornosť teoretickým otázkam súvisiacim s osvojovaním si jazykových
kompetencií aj z hľadiska psycholingvistiky a pedagogiky a v súlade s odporúčaniami
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR).
Špecifické oblasti aplikovaného výskumu predstavujú oblasti jazykovej politiky
v Európe, otázky jazykovej kultúry ako aj lingvodidaktické aspekty komunikácie
v akademickej a profesijnej sfére ako aj oblasť elektronického vzdelávania (e-learning).
K posilneniu dimenzie e-learningu dôjde najmä v prípade schválenia podanej žiadosti
o grant KEGA, Komisia č. 2 Nové technológie vo výučbe.
3.8 Zameranie výskumu na rok 2011- ÚEaM
Obsahové zameranie výskumu ústavu na rok 2011 bude orientované na dve prioritné
oblasti:
- začatie riešenia projektu VEGA č. 1/0340/11;
- riešenie úloh 2. etapy medzinárodného projektu MASIS.
3.9 Zameranie výskumu na rok 2011- NCEGŠ
Pôjde o 3. rok riešenia interného projektu s názvom: Nový komplexný model trvalo
udržateľného sociálno-ekonomického rozvoja Slovenska (koncepcia a cesty realizácie).
Prioritné oblasti výskumu v roku 2011 budú zamerané na:
- Činitele rozvojových stratégií v európskom a globálnom priestore (stratégia trvalo
udržateľného rozvoja Slovenska);
- Realizácia modelu a formy plánu jeho implementácie. Úloha a tvorba adekvátnych
inštitúcií;
- Trendy vo svetovej ekonomike a ich vplyv na tvorbu novej priemyselnej politiky;
- Rozvoj ľudských zdrojov a priorita smerovania Slovenska k poznatkovo orientovanej
spoločnosti;
- Rozvojové trendy v oblasti urbanizmu a regionálneho rozvoja;
- Analýza zameraná na zvýšenie efektívnosti čerpania štrukturálnych fondov;
- Účasť SR na strategickom partnerstve EÚ s Ruskou federáciou a v iniciatíve Východné
partnerstvo.
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4 FINANČNÉ ZDROJE VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI
4.1 Štruktúra výskumných projektov a ich finančné zdroje
V roku 2010 sa na EU v Bratislave riešilo celkove 179 projektov. Počet projektov sa
oproti minulému roku zvýšil (178 projektov v roku 2009). V štruktúre projektov však
dominovali projekty VEGA (83 projektov) a projekty KEGA (18 projektov). Počet projektov
mladých vedeckých pracovníkov poklesol. Pozitívnym javom je však zvýšené zapájanie
mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov do riešenia projektov vyššieho rádu (VEGA,
KEGA, APVV). Podrobné informácie o štruktúre riešených projektov v rokoch 2009 a 2010
sú uvedené v tabuľke 4.1.1 a v grafe č. 1.
Tabuľka č. 4.1.1: Štruktúra projektov riešených v r. 2009 – 2010
Typ projektov

r. 2009

r. 2010

Projekty EÚ ( 6 a 7. RP)

2

2

Projekty ŠPVaV

0

0

Projekty APVV + AV

6

5

Projekty VEGA

76

83

Projekty KEGA

12

18

Projekty hosp. praxe

5

5

Projekty MVTS

1

0

Inštitucionálne projekty

8

4

Projekty mladých prac. do 30 r.

33

32

Iné projekty

35

30

*Iné projekty:

napr. projekty International Visegrad Fund, projekty Tatra Banky
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Tabuľka č. 4.1.2 a graf 2 ukazujú štruktúru riešených projektov v rokoch 2009, 2010 z
hľadiska získaných prostriedkov. Aj v roku 2010 dominovali podľa sumy získaných zdrojov
projekty VEGA. Pozitívne je, že vzrástol objem získaných prostriedkov z projektov APVV.
Negatívny je nízky príjem zdrojov z projektov EÚ (riešené projekty čakajú na refundáciu
prostriedkov za aktivity v roku 2010). Projekty APVV ako ukazuje graf 3 majú najvyššiu
priemernú výšku grantu na projekt.
Tabuľka č. 4.1.2: Získané finančné prostriedky z riešenia výskumných projektov
Získané finančné prostriedky (v Eur)
Typ projektov

2009

2010

BV

KV

BV

KV

34 575

0

0

0

0

0

0

0

Projekty APVV + AV

76 509

631

115 076

0

Projekty VEGA

182 080

61 919

182 005

59 369

Projekty KEGA

66 102

13 683

62 532

13 393

Projekty hosp. praxe

9 017

0

27 416

0

0

0

0

0

Inštitucionálne projekty

2 129

0

2 000

0

Projekty mladých prac. do 30 r.

23 277

0

14 476

0

Iné projekty

142 324

0

75 861,99

0

Finančné prostriedky spolu

563 013

76 233

479 366,99

72 762

Projekty EÚ (6 a 7.RP)
Projekty ŠPVaV

Projekty MVTS

*BV - bežné výdavky
*KV - kapitálové výdavky

*Iné projekty:

napr. projekty International Visegrad Fund, projekty Tatra Banky
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Ako ukazuje tabuľka 4.1.3 a nadväzujúci graf 5, najväčší počet projektov sa v roku
2010 riešil na Národohospodárskej fakulte (37 percent celkového počtu riešených projektov),
22

naopak spomedzi fakúlt najmenej projektov riešili Fakulta aplikovaných jazykov (3 percentá)
a Fakulta medzinárodných vzťahov (7 percent). Problémom je aj nedostatočná projektová
aktivita ÚEaM a NCEGŠ. V roku 2010 Národohospodárska fakulta EU v Bratislave výrazne
prevyšovala ďalšie fakulty a pracoviská i v objeme finančných prostriedkov získaných z
grantov (tabuľka 4.1.4 a graf 6).
Tabuľka č. 4.1.3: Štruktúra projektov podľa pracovísk EU v Bratislave v r. 2010
Druh projektov

NHF OF FHI FPM PHF FMV FAJ ÚEaM NCEGŠ Spolu

Projekty EÚ (6 a 7.RP)

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Projekty ŠPVaV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Projekty APVV + AV

2

0

1

1

1

0

0

0

0

5

Projekty VEGA

31

10

8

19

8

7

0

0

0

83

Projekty KEGA

7

3

4

0

2

0

2

0

0
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Projekty hosp. praxe

0

4

0

0

1

0

0

0

0

5

Projekty MVTS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inštitucionálne projekty

0

1

0

0

0

0

3

0

0

4

Projekty mladých prac. do 30 r.

10

7

6

1

4

4

0

0

0

32

Iné projekty

15

7

0

0

6

1

0

1

0

30
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Tabuľka č. 4.1.4: Získané finančné prostriedky fakúlt EU v Bratislave v r. 2010
Získané finančné prostriedky v roku 2010 (v EUR)
Typ projektov

NHF

OF

FHI

FPM

BV

KV

Spolu

BV

KV

Spolu

BV

KV

Spolu

BV

KV

Spolu

Projekty EÚ (6. a 7. RP)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Projekty ŠPVaV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Projekty APVV + AV

110 436

0

110 436

0

0

0

2 297

0

2 297

1 060

0

1 060

Projekty VEGA

90 378

27 824

118 202

22 535

10 868

33 403

11 739

4 363

16 102

37 473

12 690

50 163

Projekty KEGA

37 475

8 610

46 085

5 756

4 050

9 806

6 527

0

6 527

0

0

0

Projekty hosp. praxe

0

0

0

16 416

0

16 416

0

0

0

0

0

0

Projekty MVTS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

500

0

0

0

0

0

0

Projekty mladých prac. do 30 r.

4 426

0

4 426

3 336

0

3 336

2 738

0

2 738

549

0

549

Iné projekty

17 157

0

17 157

3 000

0

3 000

0

0

0

0

0

0

Spolu

259 872 36 434

296 306

51 543

4 363

27 664

39 082

12 690

51 772

Inštitucionálne projekty

Typ projektov

14 918 66 461 23 301

PHF

FMV

FAJ

ÚEaM

NCEGŠ

BV

KV

Spolu

BV

KV

Spolu

BV

KV

Spolu

BV

KV

Spolu

Projekty EÚ (6. a 7. RP)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Projekty ŠPVaV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Projekty APVV + AV

1 283

0

1 283

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Projekty VEGA

13 514

3 624

17 138

6 366

0

6 366

0

0

0

0

0

0

3 951

733

4 684

0

0

0

0
0

0

Projekty KEGA

0
8 823

8823

0

0

0

0

0

0

Projekty hosp. praxe

11 000

0

11 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Projekty MVTS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inštitucionálne projekty

0

0

0

0

0

0

1 500

0

1500

0

0

0

0

0

0

Projekty mladých prac. do 30 r.

1 505

0

1 505

1 922

0

1 922,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Iné projekty

3 750

0

3 750

51 638,82

0

51 638,82

0

0

0

316,17

0

316,17

0

0

0

Spolu

35 003

4 357,00

39 360

59 926,82

0

10 323 316,17

0

316,17

0

0

0
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59 926,82 10 323

0

BV KV Spolu
0

0

0

* nie sú zohľadnené inštitucionálne a účelové dotácie týchto pracovísk
Tabuľka č. 4.1.5: Počet podaných a získaných projektov na EU v Bratislave v r. 2010
Počty projektov v roku 2010
Typ projektov

Počet podaných projektov

Počet získaných projektov

NHF OF FHI FPM PHF FMV FAJ ÚEaM NCEGŠ ÚMP NHF OF FHI FPM PHF FMV FAJ ÚEaM NCEGŠ ÚMP
Projekty EÚ (6 a
7.RP)

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Projekty ŠPVaV
Projekty APVV +
AV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

Projekty VEGA

12

13

4

11

5

4

0

1

0

0

9

5

3

9

2

3

0

1

0

0

Projekty KEGA
Projekty hosp.
praxe

5

6

1

0

0

1

1

0

0

0

1

3

1

0

0

1

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

Projekty MVTS

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

0

2

2

0

0

0

0

0

3

4

0

1

1

0

0

0

0

0

4

0

0

0

3

2

0

0

1

0

1

0

0

0

3

0

0

0

1

0

28

28

6

14

11

7

1

1

1

0

15

16

5

11

6

4

0

1

1

0

Inštitucionálne
projekty
Projekty mladých
prac. do 30 r.
Iné projekty
Spolu
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Graf č. 7 ‐ Počet podaných projektov spolu za rok 2010 podľa fakúlt
FMV
7%

ÚEaM NCEGŠ
ÚMP
FAJ 1%
1%
0%
1%

NHF
30%

PHF
11%

FPM
14%

FHI
6%

OF
29%

Graf č. 8 ‐ Počet schválených projektov spolu za rok 2010 podľa fakúlt
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V roku 2010 pokračovala podpora mladých vedeckých pracovníkov a interných
doktorandov formou projektov mladých vedeckých pracovníkov. Prehľad o poskytnutých
prostriedkoch podľa jednotlivých fakúlt je uvedený v tabuľke 4.1.6.

26

Tabuľka č. 4.1.6: Finančné prostriedky na projekty mladých vedeckých pracovníkov
Finančné prostriedky na projekty mladých vedeckých pracovníkov
a študentov 3. stupňa štúdia v dennej forme (v Eur)
NHF

OF

FHI

FPM

PHF

FMV

Spolu:

BV

KV

BV

KV

BV

KV

BV

KV

BV

KV

BV

KV

BV

KV

Rok 2009

8380

0

4190

0

3724

0

3259

0

1862

0

1862

0

23277

0

Rok 2010

4426

0

3336

0

2738

0

549

0

1505

0

1922

0

14476

0

Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia sa na EU v Bratislave neriešili žiadne
projekty ESF.
Tabuľka č. 4.1.7: Projekty ESF riešené v rokoch 2009 – 2010 (počet projektov)
Projekty ESF

2009

2010

Projekty ESF, v ktorých je
EU v Bratislave koordinátor

2

0

Projekty ESF, v ktorých je
EU v Bratislave participant

1

0

Projekty ESF spolu

3

0

Tabuľka č. 4.1.8: Získané finančné prostriedky z projektov ESF v rokoch 2009 – 2010 (v Eur)
Projekty ESF

2009

2010

Projekty ESF, v ktorých je
EU v Bratislave koordinátor

50647

0

Projekty ESF, v ktorých je
EU v Bratislave participant

0

0

50647

0

Projekty ESF spolu

4.2. Motivačné aktivity na podporu výskumu
Na podporu vedeckovýskumných aktivít učiteľov a výskumných pracovníkov je na EU
v Bratislave zriadený Fond rozvoja vedy (FRV), ktorého prostriedky slúžia na:
-

podporu výskumných aktivít mladých vedeckých pracovníkov (napr. príspevok na vedecké
konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na EU v Bratislave);
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ocenenie pracovníkov, ktorí vypracujú a predložia projekty v rámci schém európskych
fondov určených na vedu a výskum (7.RP), resp. štrukturálnych fondov EÚ (OP Veda
a výskum);
Za vypracovanie a predloženie projektu, ktorí vypracujú a predložia pracovníci v rámci
schém európskych fondov určených na vedu a výskum (7. RP), resp. štrukturálnych fondov
EÚ (OP Veda a výskum) udelí rektor EU v Bratislave z FRV jednorazovú odmenu na projekt
vo výške 450,- Eur a za schválený projekt 650,- Eur.
- podporu publikovania vo vedeckých karentovaných časopisoch, domácich a zahraničných.
Za publikovanú vedeckú stať v domácom vedeckom karentovanom časopise udelí
rektor EU v Bratislave odmenu 350,- Eur a v zahraničnom vedeckom karentovanom časopise
700,- Eur.
-

Každoročne sa udeľuje finančná odmena publikačným výstupom, ktoré boli ocenené
cenou za najlepšie publikačné výstupy EU v Bratislave v súlade s internou smernicou č.3/2010
„Zásady a kritériá udeľovania Ceny rektora EU v Bratislave za publikačnú činnosť“.
Podpora kvalifikačného rastu mladých vedeckých pracovníkov je na EU v Bratislave riešená
nasledovne:
a) po dobu 12 mesiacov od vymenovania poberá docent, ktorý získal svoju kvalifikáciu na
EU v Bratislave a nedosiahol ešte 40 rokov veku v čase svojho vymenovania, 50 Eur
mesačne;
b) po dobu 12 mesiacov od získania profesúry poberá profesor, ktorý získal svoju kvalifikáciu
na EU v Bratislave a nedosiahol ešte 47 rokov veku v čase svojho menovania, mesačne
75,- Eur
Na podporu odborného rastu doktorandov v dennej forme štúdia, mladých učiteľov
a vedeckých pracovníkov existuje na EU v Bratislave projektová schéma, ktorá sa riadi
Zásadami udeľovania grantov EU v Bratislave mladým učiteľom, vedeckým pracovníkom
a doktorandom v dennej forme štúdia. Zásady obsahujú požiadavky a kritériá hodnotenia
uplatňované vo vstupnej fáze (podané projekty) a v záverečnej fáze (celkové dosiahnuté
výsledky). Na základe hodnotenia projektov sú prideľované riešiteľským kolektívom finančné
prostriedky.
5. PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV VEDECKOVÝSKUMNEJ PRÁCE
5.1 Vedecké konferencie v r. 2010
V roku 2010 sa na EU v Bratislave uskutočnilo viacero medzinárodných vedeckých
konferencií, seminárov a workshopov. Uvádzame ich prehľad za jednotlivé fakulty
a pracoviská.
Národohospodárska fakulta
Názov a typ: Konferencia FIN STAR NET, medzinárodná vedecká konferencia
Dátum konania: 10. a 11. 3. 2010 na internete,
Organizujúci subjekt: NHF/ KBaMF
Výstupy konferencie: diskusia na internete, príspevky v podobe internetových vedeckých
článkov. Z konferencie bol vydaný recenzovaný zborník. Viac na stránke www.finstar.sk
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Názov a typ: Znalostná ekonomika a spoločnosť: väzby, siete a impulzy, medzinárodná
vedecká konferencia
Dátum konania: 12. 4. 2010, Bratislava
Organizujúci subjekt: NHF / KVSaRR
Názov a typ: Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy, medzinárodná
vedecká konferencia
Dátum konania: 27.5.2010
Organizujúci subjekt: NHF / Katedra sociálneho rozvoja a práce
Názov a typ: Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a finančníkov z teórie
a praxe FOR FIN 2010, medzinárodná vedecká konferencia
Dátum konania: 4. a 5. 6. 2010
Organizujúci subjekt: NHF/ KBaMF
Názov a typ: Geografické aspekty znalostnej ekonomiky, medzinárodná vedecká

konferencia
Dátum konania: 21. 9. 2010
Organizujúci subjekt: NHF/ KVSaRR
Názov a typ: Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ – výzvy k obnove stability a
ekonomického rastu EÚ a SR, medzinárodná vedecká konferencia.
Dátum konania: 30.9.2010
Organizujúci subjekt: NHF / Katedra hospodárskej politiky
Názov a typ: Národná a regionálna ekonomika VIII , medzinárodná vedecká konferencia
Dátum konania: 13. – 15. 10. 2010 Herľany
Organizujúci subjekt: NHF/ KVSaRR v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach,
Ekonomickou fakultou a Inštitútom regionálneho a komunálneho rozvoja
Názov a typ: Znalostná ekonomika a jej odraz v ekonomickej teórii a hospodárskej
praxi, medzinárodná vedecká konferencia
Dátum konania: 5.11. 2010
Organizujúci subjekt: NHF / Katedra ekonomickej teórie
Názov a typ: Dopady a dôsledky finančnej krízy na sektor poisťovníctva, medzinárodná
vedecká konferencia
Dátum konania: 11.11. 2010
Organizujúci subjekt: NHF / Katedra poisťovníctva
Názov a typ: XII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Financie a riziko,
medzinárodná vedecká konferencia, Veľký Meder
Dátum konania: 29.11. – 30.11. 2010
Organizujúci subjekt: NHF / Katedra financií
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Obchodná fakulta
Názov a typ: Špecializovaný seminár pre tvorivých pracovníkov OF EU v Bratislave
k otázkam medzinárodných výskumných projektov, špecializovaný seminár
Dátum konania: 16. 2. 2010
Organizujúci subjekt: Obchodná fakulta EU v Bratislave, doc. Ing. Valéria Michalová, CSc.
a prof. Jean-Michel Sahut, PhD., Amiens School of Management (ASM) France, Associate
Dean of Research
Názov a typ: Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2010: Vplyv
finančnej krízy na medzinárodné podnikanie, 10. medzinárodná vedecká konferencia
Dátum konania: 29. 4. 2010
Organizujúci subjekt: Katedra medzinárodného obchodu, Obchodná fakulta EU
v Bratislave, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Prahe
Názov a typ: Trendy vo vývoji obchodu, služieb a cestovného ruchu po roku 2000, vedecká
konferencia
Dátum konania: 26. 5. 2010
Organizujúci subjekt: Katedra služieb a cestovného ruchu OF EU v Bratislave - prof. Ing.
Helena Strážovská, CSc., Ing. Juraj Litomerický, PhD.
Názov a typ: ISIVS 2010 – Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím
systémom, medzinárodná vedecká konferencia
Dátum konania: 23. 9. 2010
Organizujúci subjekt: Katedra informatiky obchodných firiem, Obchodná fakulta EU
v Bratislave.
Názov a typ: Aktuálne výzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi, medzinárodná vedecká
konferencia
Dátum konania: 15. 10. 2010
Organizujúci subjekt: Katedra marketingu, Obchodná fakulta EU v Bratislave
Názov a typ: Produktová politika a jej sociálno-ekonomické aspekty, medzinárodná vedecká
konferencia
Dátum konania: 15. 10. 2010
Organizujúci subjekt: Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru, Obchodná fakulta EU
v Bratislave
Názov a typ: MERKÚR 2010 - výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov,
medzinárodná vedecká konferencia
Dátum konania: 4. 11. 2010
Organizujúci subjekt: Referát pre vedu a doktorandské štúdium, Katedra medzinárodného
obchodu, Obchodná fakulta EU v Bratislave.
Názov a typ: K aktuálnym otázkam vedy a výskumu (Stratégia Európa 2020 – veda, výskum
a vzdelávanie, nové aspekty vo výučbe Zásad vedeckej tvorby a vedeckej komunikácie),
špecializovaný seminár pre doktorandov
Dátum konania: 1. 12. 2010
Organizujúci subjekt: Obchodná fakulta EU v Bratislave – prof. Ing. Valéria Michalová, CSc.
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Názov a typ: Prezentácia výsledkov projektov mladých vedeckých pracovníkov, vedecká
konferencia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku
Dátum konania: 1. 12. 2010
Organizujúci subjekt: Obchodná fakulta EU v Bratislave – prof. Ing. Valéria Michalová, CSc.
Fakulta hospodárskej informatiky
Názov a typ: AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach, 13. medzinárodná
vedecká konferencia v rámci osláv 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave
pod záštitou jej rektora dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.
Dátum konania: 20. – 21. 5. 2010, Ekonomická univerzita v Bratislave
Organizujúci subjekt: Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave
Názov a typ: Fórum mladej vedy 2010, fakultný vedecký seminár pod záštitou dekana FHI
prof. Ing. Michala Fendeka, PhD.
Dátum konania: 29. 11. 2010 o 13,00 h., FHI
Organizujúci subjekt: Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave
Názov a typ: Inovačný proces v e-learningu, IV. vedecká medzinárodná konferencia
Dátum konania: 11.3.2010
Organizujúci subjekt: Katedra aplikovanej informatiky, FHI EU v Bratislave
Názov a typ: Nové trendy informačno-komunikačných technológií v obsahovej náplni
predmetov, vedecký seminár KAI
Dátum konania: 2.12.2010 – Týždeň vedy
Organizujúci subjekt: Katedra aplikovanej informatiky, FHI EU v Bratislave
Názov a typ: Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky, 7. odborný
seminár
Dátum konania: 28. - 30.6.2010, Trenčianske Teplice
Organizujúci subjekt: Katedra matematiky, FHI EU v Bratislave
Názov a typ: Matematika, jej úloha a miesto vo vzdelávaní, medzinárodný vedecký seminár
50. výročia založenia Katedry matematiky a 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v
Bratislave
Dátum konania: 10.2010, Bratislava
Organizujúci subjekt: Katedra matematiky, FHI EU v Bratislave
Názov a typ: Seminár doktorandov Katedry operačného výskumu a ekonometrie
(organizovaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave),
seminár
Dátum konania: 12. február 2010, Bratislava
Organizujúci subjekt: Katedra operačného výskumu a ekonometrie, FHI EU v Bratislave
Názov a typ: Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XV),
vedecký seminár
Dátum konania: 6. – 8. október 2010, Smolenice
Organizujúci subjekt: Slovenská spoločnosť pre operačný výskum, Katedra operačného
výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave
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Názov a typ: Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu, mezinárodný vedecký
seminár
Dátum konania: 15. – 17. december 2010, Praha
Organizujúci subjekt: Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave,
Katedra ekonometrie FIS VŠE v Prahe
Názov a typ: Štatistické metódy v ekonómii, 4. domáca vedecká konferencia
Dátum konania: 9. – 11. september 2010, Trenčianske Teplice
Organizujúci subjekt: Katedra štatistiky, FHI EU v Bratislave
Názov a typ: Contemporary Problems of Transformation Process in the Central and East
Europan Countries, 17th Slovak-Polish-Ukrainian scientific seminar – medzinárodná vedecká
konferencia
Dátum konania: 22. – 24. september 2010, Ľvov
Organizujúci subjekt: Katedra štatistiky, FHI EU v Bratislave, LAC Ľvov, AE Krakov
Názov a typ: Účetnictví v procesu světové harmonizace: Přínosy a náklady implementace
IFRS v České republice a ve Slovenské republice, medzinárodná vedecká konferencia
Dátum konania: 7. – 9. septembra 2010
Organizujúci subjekt: Katedra účtovníctva a audítorstva, FHI EU v Bratislave a Katedra
finančního účetnictví a auditingu, FFÚ VŠE v Praze
Fakulta podnikového manažmentu
Na úrovni Fakulty podnikového manažmentu bola realizovaná jedna konferencia.
Názov a typ podujatia: Ekonomika, financie a manažment podniku IV, medzinárodná
vedecká konferencia doktorandov FPM EU v Bratislave (fakultná):
Dátum konania: 4.11.2010 od 10.00- 17.00 h na FPM EU Bratislava
Organizujúci subjekt: dekanát FPM, referát pre vedu a doktorandské štúdium
Účastníci (domáci / zahraniční) + cieľové publikum: Účastníci podujatia / cieľové skupiny: 39
denných a externých doktorandov 1. ročníka dopoludnia, popoludní prezentácie vybraných
doktorandov vyšších ročníkov z dennej aj externej formy štúdia z FPM, učitelia FPM a z iných
fakúlt (prezentácie v Power Pointe).
Obsahové zameranie: Prednášajúci / prezentátori: v pléne na rokovaní:
I. časť – 10.00-13.00 prednášky v pléne: Úvodné prednášky pre prvý ročník doktorandského
štúdia
Prednášajúci / prezentátori: v pléne na rokovaní:
prof. Ing. Ľuboslav Szabo,CSc., dekan FPM - otvorenie medzinárodnej vedeckej konferencie
a privítanie účastníkov, informácia o podmienkach doktorandského štúdia na FPM,
Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc. – referát: Metodika vedeckej práce,
prof. Ing. Štefan Slávik, PhD. - referát: Prezentácia výsledkov vedeckej práce,
prof. Ing. Karol Zalai, CSc. - referát: Rámcová štruktúra dizertačnej práce,
prodekanka doc. Ing. Elene Šúbertová, PhD.- referát: Koncepcia a organizácia
doktorandského štúdia.
II. časť – od 13,30 hod. na katedrách: Prezentácia výsledkov výskumu doktorandov dennej
a externej formy štúdia všetkých ročníkov
Referáty mali doktorandi príslušnej katedry podľa pokynov vedúcich pracovísk.
Sekcie na katedrách viedli vedúci pracovísk a predsedovia odborových komisií:
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1. prof. Ing. Štefan Majtán, PhD., predseda Odborovej komisie 3.3.16 Ekonomika a
manažment, vedenie sekcie na Katedre podnikovohospodárskej
2. prof. Ing. Karol Zalai, CSc. predseda Odborovej komisie 3.3.13 Finančný
manažment, Ing. Eduard Hyránek, PhD. vedenie sekcie na Katedre podnikových
financií/,
3. prof. Ing. Štefan Slávik, CSc., vedenie sekcie na Katedre manažmentu,
4. doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD., vedenie sekcie na Katedre informačného
manažmentu
5. prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc., vedenie sekcie na Katedre manažmentu výroby
a logistiky.
Výstupy konferencie (zborník na CD nosiči 128 príspevkov, z toho 15 kolektívnych, výstup je
k dispozícii v SEK. Okrem toho boli realizované prezentácie v Power Pointe na rokovaní
v pléne v piatich sekciách.
V sekciách boli prezentované príspevky študentov doktorandského štúdia a realizovali sa
diskusie na aktuálne problémy ekonomickej teórie, podnikových financií a manažmentu
podniku vo väzbe na problémy hospodárskej praxe.
Okrem toho boli realizované viaceré katedrové akcie – vedecké konferencie, vedecké
zasadnutie, vedecký seminár:
Názov a typ konferencie: Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010, medzinárodná
vedecká konferencia organizovaná v rámci podujatí k 70. výročiu založenia Ekonomickej
univerzity v Bratislave
Dátum konania: 20. 5. 2010 v Bratislave
Organizujúca katedra: Katedra podnikovohospodárska
Účastníci (domáci / zahraniční) + cieľové publikum: domáci účastníci - 43 členov katedry
vrátane interných doktorandov, externí účastníci zo SR - 12, zahraniční účastníci - 26.
Cieľové publikum: vedeckí a pedagogickí pracovníci vysokých škôl a odborná verejnosť
Obsahové zameranie
- Podnikanie v podmienkach znalostnej ekonomiky
- Controlling a hodnotové procesy v podniku
- Etika podnikania a spoločenské zodpovednosť firiem
- Metodika a obsah výučby predmetov z podnikovohospodárskych náuk
Výstupy konferencie: Zborník Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010, EKONÓM
Bratislava, ISBN 978-80-225-2978-5 /CD-nosič/
Názov a typ: Finančný manažment podniku, vedecká konferencia Katedry podnikových
financií
Dátum konania: 25.11.2010 od 14 hod. v hoteli Flóra, Trenčianske Teplice
Organizujúci subjekt : Katedra podnikových financií
Účastníci (domáci / zahraniční) + cieľové publikum : učitelia Katedry podnikových financií
Obsahové zameranie: aktuálne problémy podnikových financií
Prednášajúci / prezentátori: v pléne na rokovaní: 8
Prednášajúci / prezentátori: v pléne na rokovaní: všetci zodpovední riešitelia grantových úloh
VEGA z KPF o výstupoch na konkrétne témy z vedeckých projektov:
- Interdisciplinárny prístup k zvyšovaniu výkonnosti podniku v procese implementácie
Balanced Scorecard,
- Optimalizácia finančného riadenia podnikov pôsobiacich v SR v kontexte súčasných
globálnych procesov
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- Nové prístupy k ohodnocovaniu podnikov v podmienkach súčasných globálnych
procesov.
Výstupy konferencie: výsledky výskumu budú v roku 2011 publikované po dopracovaní v
zborníku vedeckých statí.
Názov a typ: Vedecká konferencia pedagógov Katedry manažmentu, vedecká konferencia
Dátum konania: 2.12.2010 od 9,00 hod. v multifunkčnej miestnosti A 6-04. na FPM EU
Bratislava
Organizujúci subjekt: Katedra manažmentu
Účastníci podujatia + cieľové publikum: učitelia a denní doktorandi Katedry manažmentu.
Okrem toho sa akcie zúčastnil zo Západomaďarskej univerzity zo Šoprone z Maďarska
Doc. Dr. Chaudhuri Sujit PhD.
Obsahové zameranie: aktuálne problémy podnikového manažmentu. Prednášajúci /
prezentátori: v pléne na rokovaní: 8 pedagógov z Katedry manažmentu o aktuálnych
problémoch manažmentu.
Výstupy konferencie : podľa rozhodnutia vedúceho katedry budú tri najlepšie prednášky
publikované vo fakultnom vedeckom časopise Ekonomika a manažment v roku 2011.
Názov a typ: Environmentálne aspekty rozvoja podnikov II, vedecký seminár Katedry
manažmentu výroby a logistiky
Dátum konania: 30.11.2010 od 10,00 hod. v zasadačke Katedry manažmentu výroby
a logistiky. FPM EU Bratislava
Organizujúci subjekt Katedra manažmentu výroby a logistiky
Účastníci podujatia + cieľové publikum: zodpovední riešitelia projektu VEGA/10
učiteľov a 4 denní doktorandi Katedry manažmentu výroby a logistiky.
Obsahové zameranie: Cieľom vedeckého seminára bola:
- prezentácia výsledkov výskumu učiteľov a interných doktorandov katedry,
- vzájomná výmena vedeckých poznatkov,
- formulácia východísk a záverov výskumu za celú dobu riešenia grantovej úlohy VEGA.
Prednášajúci / prezentátori: v pléne na rokovaní:
V úvodnom slove vedúci projektu VEGA prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. informoval
prítomných o vedeckých cieľoch projektu VEGA na prvú, druhú a tretiu etapu riešenia:
V prvej etape riešenia vedeckého projektu Environmentálne aspekty rozvoja podnikov v
SR
V ďalšej, prezentačnej časti vedeckého seminára so svojimi závermi a metodickými
odporúčaniami v rámci parciálnych tém vystúpili jednotliví riešitelia grantovej úlohy
VEGA.

Prvá parciálna téma: Implementácia vedy a výskumu ako hlavnej priority ETAP EÚ
(Environmental Technology Action Plan EÚ) – doc. Ing. Júlia Vybíralová, CSc., Ing.
Pavol Záhorák, CSc., Ing. Vladimír Polačko.
Druhá parciálna téma: Environmentálne technológie a ekoinovácie v rozvoji výroby –
prof. Ing. Michal Leščišin, DrSc., Mgr. Ing. Júlia Rakovská, PhD., Ing. Martina
Džubáková, PhD.
Tretia parciálna úloha: Technologické predvídanie (Technology Foresight) – doc. Ing.
Fedor Svatý, CSc.
Výstupy konferencie: CD – nosič.
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Názov a typ: Vedecké zasadnutie Katedry podnikovohospodárskej. Prezentácia
rozpracovaných dizertačných prác doktorandov 2. ročníka
Dátum konania: 30.11.2010 v od 10,00 hod. v multifunkčnej miestnosti FPM EU A 6-04
Organizujúci subjekt : Katedra podnikovohospodárska
Účastníci podujatia + cieľové publikum: pracovníci : pedagógovia, školitelia
doktorandov/denní doktorandi Katedry podnikovohospodárskej
Obsahové zameranie: Cieľom vedeckého zasadnutia bolo:
- prezentácia výsledkov vedeckej práce denných doktorandov katedry,
- vzájomná výmena poznatkov,
- formulácia návrhov na skvalitnenie práce denných doktorandov. Prezentátori: denní
doktorandi s ich časťami dizertačných prác
Prvá téma: Problémy tieňovej ekonomiky : čiernej a šedej - Ing. Dominik Orfánus
Druhá téma: Vplyv a účinnosť stabilizačných opatrení na úspešnosť podniku - opatrenia
zavedené v automobilkách v období hospodárskej krízy - Ing. Martin Pacek.
Tretia téma. Aplikovanie finančného controllingu v malých a stredných podnikoch - Ing.
Vladimír Šebej
Štvrtá téma: Špecifiká predaja a marketingu firiem v globálnom prostredí - Ing. Soňa
Nemečková
Po prezentácii prác bola diskusia. Rozsiahla diskusia priniesla pozitívnu konfrontáciu
odborných názorov a konkrétne odporúčania sú priamo zapracované samostatne v každej
téme závermi na zlepšenie kvality doktorandského štúdia na katedre.
Výstupy konferencie – najlepšie príspevky budú publikované ako články vo vedeckom
časopise FPM.
Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
V roku 2010 sa na fakulte v súlade s aktualizáciou Dlhodobého zámeru rozvoja PHF EU za
obdobie 2009-20011 s výhľadom do roku 2015 a v rámci roka vedy sa na fakulte uskutočnilo
13 vedeckých podujatí organizovaných fakultou a katedrami, ktoré sú uvedené v nasledujúcom
prehľade:
Názov a typ: Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód, medzinárodná vedecká
konferencia
Dátum konania: 6.- 8.4. 2010
Organizujúci subjekt: fakulta
Názov a typ: Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality, medzinárodná
vedecká konferencia
Dátum konania: 12.-13.7.2010
Organizujúci subjekt: Katedra hospodárskej informatiky a matematiky
Názov a typ: Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR
manažérstva kvality v školstve, medzinárodná vedecká konferencia
Dátum konania: 23.- 24.9.2010
Organizujúci subjekt: fakulta
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– Systém

Názov a typ: Financovanie inovačného rozvoja a aplikácia medzinárodných účtovných
štandardov, medzinárodná vedecká konferencia
Dátum konania: 22. 11. 2010
Organizujúci subjekt: Katedra financií a účtovníctva
Názov a typ: BEES Business culture in Enterprises within European Communication
Space, medzinárodná vedecká konferencia pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
Dátum konania: 13.-14.12.2010
Organizujúci subjekt: Katedra manažmentu
Iné podujatia:
Názov
a typ:
VEGA,
KEGA,
ENER
SUPPLY
s Politechnikou Czestochowa, seminár v rámci projektu
Dátum konania: 13.9.2010
Organizujúci subjekt: Katedra marketingu a obchodu

(OZE)

v spolupráci

Názov a typ: ENER SUPPLY (OZE), seminár v rámci projektu
Dátum konania: 23.9. - 24.9.2010
Organizujúci subjekt: Katedra marketingu a obchodu
Názov a typ: Inovácia výučby predmetu Financie a mena prostredníctvom e-learningu,
workshop k projektu TB č. 09vs35 - Systém poistných vzťahov, komerčné poistenie a
poistenie v sústave soc. zabezpečenia
Dátum konania: 8.4.2010
Organizujúci subjekt: Katedra ekonómie
Názov a typ: Kvalita vedecko-výskumnej práce, workshop
Dátum konania: 27.10.2010
Organizujúci subjekt: Katedra manažmentu
Názov a typ: Inovácia výučby predmetu Financie a mena prostredníctvom e-learningu,
workshop k projektu TB č.2010vs35 – predstavenie spoločnosti Generali Slovensko
Dátum konania: 28.10.2010
Organizujúci subjekt: Katedra ekonómie
Názov a typ: ENER SUPPLY (OZE), seminár v rámci projektu
Dátum konania: 2.12.2010
Organizujúci subjekt: Katedra marketingu a obchodu
Názov a typ: Deň otvorených dverí vedy a výskumu
Dátum konania: 8.12.2010
Organizujúci subjekt: fakulta
Názov a typ: Týždeň vedy a techniky na Slovensku
Dátum konania: 1. a 2.12.2010
Organizujúci subjekt: fakulta
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Fakulta medzinárodných vzťahov
Názov a typ: Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2010,
9. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov (medzinárodná vedecká konferencia).
Dátum konania: 10. 06. 2010
Organizujúci subjekt: Fakulta medzinárodných vzťahov.
Názov a typ: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, 11. medzinárodná vedecká
konferencia Medzinárodné vzťahy 2010 (medzinárodná vedecká konferencia).
Dátum konania: 02. - 03. 12 2010
Organizujúci subjekt: Fakulta medzinárodných vzťahov.
Fakulta aplikovaných jazykov
Názov a typ: Cudzie jazyky v premenách času - medzinárodná konferencia
Dátum konania: 4.6.2010
Organizujúci subjekt: Fakulta aplikovaných jazykov
Názov a typ: Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe III, medzinárodná
konferencia
Dátum konania: 24. – 25. 6. 2010
Organizujúci subjekt: Fakulta aplikovaných jazykov
Národné centrum európskych a globálnych štúdií
Výsledky vedeckovýskumnej práce boli prezentované na konferencii k publikovaným
monografiám na Úrade vlády SR (8.3.2010), a na konferencii 10.11.2010 za účasti autorov,
predstaviteľov vlády, médií a zástupcov vybraných zastupiteľských úradov v SR.
5.2

Vydávanie vedeckých časopisov
Na prezentovanie výsledkov výskumu učiteľov a výskumných pracovníkov EU
v Bratislave (ako aj ekonómov z externého prostredia univerzity) sa na EU v Bratislave
v súčasnosti vydáva 12 ekonomických periodík: 11 vedeckých časopisov a 1 elektronický
odborný časopis. V roku 2011 sa na Fakulte aplikovaných jazykov pripravuje vydávanie
vedeckého fakultného časopisu, pričom prebieha jeho registrácia – názov časopisu je „Lingua
et vita“.
Národohospodárska fakulta
NHF EU v Bratislave vydáva vedecký časopis:
Názov a typ: Nová ekonomika, vedecký časopis
Periodicita vydávania: 4x ročne
Obsahové zameranie: Nová ekonomika je recenzovaný vedecký časopis Národohospodárskej
fakulty Ekonomickej univerzity 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
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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.
NHF EU v Bratislave (KVSaRR) v spolupráci s Ekonomickou fakultou UMB v Banskej
Bystrici, Spoločnosťou pre regionálnu vedu a politiku a Regionálnym európskym
informačným centrom Banská Bystrica vydáva medzinárodný vedecký časopis:
Názov a typ: REGION DIRECT, medzinárodný vedecký časopis
Periodicita vydávania: 2x ročne
Obsahové zameranie: Rozvoj regiónov v kontexte európskych rozvojových politík
Členovia Katedry bankovníctva a medzinárodných financií sú členmi redakčnej rady
odborného časopisu v elektronickej podobe Finančný trh.
Názov a typ: Finančný trh, elektronický odborný časopis
Periodicita vydávania: mesačne
Obsahové zameranie: finančný trh, bankovníctvo, menová politika, medzinárodné financie
Obchodná fakulta
Názov a typ: Studia commercialia Bratislavensia, vedecký časopis
Periodicita vydávania: 4-krát ročne od roku 2008
Obsahové zameranie: prezentovanie vedeckých statí, diskusných príspevkov, analytických
štúdií z oblasti ekonomiky obchodu, priemyslu a služieb, svetovej ekonomiky
a medzinárodných ekonomických vzťahov. Zaoberá sa aj teoretickými otázkami
marketingového a obchodného manažmentu, manažmentu medzinárodného podnikania
a manažmentu služieb. Prináša profily významných vedeckých pracovníkov, recenzie
teoretických prác, abstrakty dizertačných prác a správy z vedeckých podujatí. Príspevky sú
recenzované. Registrovaný je MK SR pod číslom 3908/2008. ISSN 1337-7493.
V roku 2010 začal vychádzať vedecký časopis „Studia commercialia Bratislavensia“ (SCB) aj
v elektronickej forme (5 príspevkov) prostredníctvom spoločnosti Versita Sp. z o.o., Poľsko,
s evalvačným konaním v 15 abstraktových a citačných databázach.
Názov a typ: Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie, vedecký časopis
Periodicita vychádzania: štvrťročník, vychádza od 1. 10. 2008.
Obsahové zameranie: teoretické, metodologické, praktické otázky ekonomiky vo všeobecnosti
a osobitne v cestovnom ruchu. Aktuálne otázky cestovného ruchu. Podnikanie - teoretické,
metodologické a praktické otázky vo všeobecnosti s prevažným zameraním na podnikanie v
oblasti cestovného ruchu. Registrovaný je MK SR pod evidenčným číslom EV 7/08. ISSN
1337-9313.
Fakulta hospodárskej informatiky
Názov a typ časopisu: Ekonomika a informatika, vedecký časopis
Periodicita vydávania: 2-krát ročne
Obsahové zameranie: teoretické a aplikačné poznatky z oblasti hospodárskej informatiky,
účtovníctva, aplikovanej štatistiky, aktuárstva, ekonometrie a operačného výskumu, s dôrazom
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na aktuálne otázky harmonizácie, integrácie a kompatibility s európskou a svetovou
metodológiou a praxou
V septembri 2010 vyšlo číslo 1/2010, ISSN 1336-3514, v rozsahu 175 strán (6 vedeckých
statí, 5 diskusných príspevkov a 5 recenzií na učebnice resp. monografie). Vo februári 2011
vyšlo číslo 2/2010, ISSN 1336-3514, v rozsahu 235 strán (13 vedeckých a diskusných statí, 4
recenzie na učebnice, 19 informácií o obhájených dizertačných prácach).
Fakulta podnikového manažmentu

Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave vydáva v spolupráci s Nadáciou Manažér:
Názov a typ časopisu: Ekonomika a manažment, vedecký časopis
Periodicita vydávania: tri čísla za rok. Vychádza od roku 2003
Obsahové zameranie: Ekonomika podnikateľských subjektov, podnikový manažment,
podniková diagnostika, strategický manažment, finančný manažment podniku, finančnoekonomická analýza a ďalšie. V roku 2010 boli vydané dve čísla vedeckého časopisu FPM EU
v Bratislave a v tlači je tretie číslo. V prvých dvoch číslach vedeckého časopisu bolo
publikovaných spolu 18 recenzovaných príspevkov.
Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
Vydávanie vedeckých časopisov
Názov a typ časopisu: Acta Oeconomica Cassoviensia, vedecký časopis
Periodicita vydávania: 2 x ročne v anglickom jazyku
Obsahové zameranie: rozvíjanie ekonomických teórií a ich aplikácie v podnikovej praxi. Časopis
obsahuje vedecké štúdie, prehľadové štúdie, príspevky do diskusie, prehľady a názory odborníkov
z
praxe
z
oblasti
ekonomických
vedných
disciplín
a
aplikovaného
ekonomického výskumu.
Názov a typ časopisu: Podniková revue, vedecký časopis
Periodicita vydávania: 2 x ročne
Obsahové zameranie: 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.
Fakulta medzinárodných vzťahov
Názov a typ časopisu: Medzinárodné vzťahy, vedecký časopis
Periodicita vydávania: 2x ročne
Obsahové zameranie: časopis ma interdisciplinárny charakter. Je profilovaný na ekonomické,
politické, právne a kultúrne aspekty medzinárodných vzťahov. Dominujú príspevky
z medzinárodných ekonomických vzťahov.
Názov a typ časopisu: Almanach, vedecký časopis
Periodicita vydávania: 2x ročne
Obsahové zameranie: časopis ma interdisciplinárny charakter. Prevažujú príspevky z oblasti
ekonomickej, politickej a bezpečnostnej problematiky medzinárodných vzťahov.
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Fakulta aplikovaných jazykov
Pripravuje vydávanie vedeckého fakultného časopisu – prebieha jeho registrácia.
Názov a typ časopisu Lingua et vita, vedecký časopis
Periodicita vydávania: 1-2x ročne
Obsahové zameranie: lingvistika, didaktika cudzích
prekladateľstvo a tlmočníctvo

jazykov,

reálie,

kulturológia,

EU v Bratislave
Celouniverzitným vedeckým časopisom sú Ekonomické rozhľady, ktoré sú vydávané už od
roku 1968.
Názov a typ: Ekonomické rozhľady, vedecký časopis
Periodicita vydávania: 4 x ročné, vychádza od roku 1968
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 vydaných na EU
v Bratislave a vzhľadom na nedostatočný finančný limit na nákup publikácií, knižnica nemôže
publikačnú činnosť pracovníkov EU v Bratislave kompletne a komplexne nakupovať.
SEK je členom medzinárodného projektu pre strednú a východnú Európu eIFL Direct, čo
umožňuje využívať bibliografickú a plnotextovú bázu dát EBSLG a citačný index Web of
Science, ktoré sú prístupné používateľom v počítačovej sieti EU v Bratislave.
5.3 Publikačné výstupy výskumu za rok 2010
Tabuľka č. 5.1: Súhrn publikačnej činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2010
Štatistika záznamov podľa kategórií publikačnej činnosti

EU

NHF

OF

FHI

FPM

PHF

FMV

FAJ

UMP

UEM

NCEGS

AAA

Vedecké monografie vydané v v zahraničných vydavateľstvách

3

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

AAB

54

15

20

11

4

3

4

3

0

0

0

2

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

ABB

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané
v zahraničných vydavateľstvách
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané
v domácich vydavateľstvách

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ABC

Kapitoly vo ved. monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

2

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

ABD

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydav.

5

2

0

0

0

1

2

0

0

0

0

ACA

Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

2

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

ACB

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

38

5

9

7

13

1

1

4

0

0

0

ABA

40

ACC

Kapitoly vo VŠ učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách

3

1

0

0

2

0

0

0

0

0

0

ACD

Kapitoly vo VŠ učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ADC

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

5

0

1

1

0

3

0

0

0

0

0

ADD

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

12

4

3

1

3

1

0

0

0

0

0

ADE

Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

43

9

10

5

9

8

2

3

0

0

0

ADF

315

49

53

55

44

62

40

14

0

0

0

38

4

6

9

4

3

3

10

0

0

0

451

47

205

14

98

4

5

79

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AEH

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch,
Monografiách
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch,
Monografiách
Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných
karentovaných časopisoch
Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných
Časopisoch

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AFA

Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

39

12

22

1

3

0

0

2

0

0

0

AFB

Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

43

40

2

0

1

0

0

0

0

0

0

AFC

Publikované príspevky na zahr. vedeckých konferenciách

268

74

29

85

53

15

8

8

0

0

0

AFD

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

873

248

107

128

183

88

86

38

0

1

0

AFE

Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií

2

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

AFF

Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AFG

Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

12

3

0

6

2

2

0

0

0

0

0

AFH

Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

7

5

1

1

0

0

0

0

0

0

0

AGJ

Autorské osvedčenia, patenty, objavy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BAA

Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

BAB

Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

14

4

0

9

0

0

0

1

0

0

0

BBA

Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BBB

Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

BCB
BCI

Učebnice pre základné a stredné školy

10

9

0

3

0

0

0

0

0

0

0

Skriptá a učebné texty

54

15

8

6

8

5

6

8

1

0

0

BCK

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BDB

Kapitoly v učebniciach a učebných textoch
Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných
v zahraničných vydavateľstvách
Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných
v domácich vydavateľstvách

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BDC

Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BDD

Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BDE

Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch

11

2

2

1

3

1

1

1

0

0

0

BDF

Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch

259

46

32

30

121

13

19

0

0

0

0

BEC

Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch

4

0

1

2

0

0

0

1

0

0

0

BED

Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch

10

0

2

1

0

1

1

5

0

0

1

BFA

Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí

3

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

BFB

Abstrakty odborných prác v zborníkoch z domácich podujatí

36

1

0

35

0

0

0

0

0

0

0

BGH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CAB

Legislatívne dokumenty
Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v zahraničných
vydavateľstvách
Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich
vydavateľstvách

7

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

CDC

Umelecké práce a preklady v zahraničných karentovaných časopisoch

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CDD

Umelecké práce a preklady v domácich karentovaných časopisoch

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AEC
AED
AEG

BDA

CAA

41

CDE

Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CDF

Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EAI

Prehľadové práce – knižné

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EAJ

Odborné preklady publikácií – knižné

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FAI

Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru

72

17

15

12

13

3

4

9

0

0

0

2703

614

529

430

565

215

184

199

1

2

1

SPOLU

Výsledky publikačnej činnosti za EU v Bratislave
Z hľadiska kvantitatívneho zaznamenala publikačná činnosť v porovnaní s predchádzajúcim
hodnotiacim obdobím mierny nárast. Je však zrejmé, že štruktúra publikovaných výstupov nie
je priaznivá, keď až 90 percent publikácií patrilo v roku 2010 do kategórie C.
Počet
publikácií zamestnancov EU v Bratislave spracovaných do databázy EPC za obdobie 1.
november 2009 – 31. október 2010 bol 2.703 položiek. Toto obdobie bolo doteraz bázou pre
výpočet dotácie na rok 2011 vo vzťahu k výsledkom publikačnej činnosti. Z hľadiska
metodiky majú pri výpočte dotácie rozhodujúci význam kategória A1 – monografie a kategória
B – karentované vedecké state. Dosiahnuté výsledky v publikačnej činnosti v roku 2010
nezodpovedajú existujúcej kvalifikačnej štruktúre na univerzite a negatívne ovplyvnili aj
tvorbu dotácie za túto oblasť.
Vývoj publikačnej činnosti EU v Bratislave v jednotlivých kategóriách publikácií za
roky 2007 až 2010 je zachytený v tabuľke 5.2.
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Tabuľka č. 5.2: Výsledky publikačnej činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za obdobie 2007 až
2010

Počty publikácií v kategóriách

Ekonomická univerzita v Bratislave
Kategórie publikačnej činnosti
Rok
Rok
2007
2008
Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru
vedeckej monografie
47
51
vedecké monografie (AAA, AAB)
44
51
štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru
vedeckej monografie (ABA, ABB)
Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie

Rok
2009

Rok
2010

71

59

71

57

3

0

0

2

119

173

218

199

vysokoškolské učebnice (ACA, ACB)

30

42

42

40

odborné knižné práce (BAA, BAB)

12

7

14

16

5

10

11

10

46

61

96

54

0

0

0

0

0

0

0

7

1

0

1

0

25

53

54

72

12

19

20

19

11

19

17

17

0

0

1

0

1

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1695

2630

2

4

3

7

2

4

1

3

učebnice pre základné a stredné školy (BCB)
skriptá a učebné texty (BCI)
prehľadové knižné práce (EAI)
umelecké monografie, preklady a autorské
katalógy (CAA, CAB)
odborné preklady knižných publikácií (EAJ)
redakčné a zostavovateľské práce
(bibliografie, encyklopédie, katalógy,
slovníky, resp. zborníky (FAI)
Skupina B – Publikácie v karentovaných
vedeckých časopisoch a autorské
osvedčenia, patenty a objavy
vedecké práce v karentovaných časopisoch
(ADC, ADD)
stručné oznámenia a abstrakty vedeckých prác
v karentovaných časopisoch (AEG, AEH)
odborné články v karentovaných časopisoch
(BDC, BDD)
umelecké práce a preklady, reprodukované
výtvarné diela v karentovaných časopisoch
(CDC, CDD)
autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ)
Skupina C – Ostatné recenzované
publikácie
kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC,
ABD)
kapitoly vo vysokoškolských učebniciach
(ACC, ACD)
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2497 2426

vedecké práce v nekarentovaných časopisoch
(ADE, ADF)
vedecké práce v recenzovaných zborníkoch a
monografiách (AEC, AED)
publikované príspevky na vedeckých
konferenciách (AFA, AFB, AFC, AFD)
abstrakty príspevkov z vedeckých konferencií
(AFE, AFF, AFG, AFH)
kapitoly v odborných knihách (BBA, BBB)
kapitoly v učebniciach a učebných textoch
(BCK)
heslá v odborných terminologických
slovníkoch a encyklopédiách vydaných v
domácich a zahraničných vydavateľstvách
(BDA, BDB)
odborné práce v nekarentovaných časopisoch
(BDE, BDF)
odborné práce v zahraničných recenzovaných
zborníkoch (BEC, BED)
abstrakty odborných prác z domácich a
zahraničných podujatí (BFA, BFB)

222

314

301

358

89

237

216

489

963

1551

44

61

64

21

2

2

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

316

414

378

270

48

42

47

14

1483 1223

6

1

4

39

legislatívne dokumenty (BGH)

0

0

0

0

umelecké práce, preklady a reprodukované
výtvarné diela v nekarentovaných časopisoch
(CDE, CDF)
Sumár za Ekonomickú univerzitu (skupiny
A1+A2+B+C)

0

0

0

0

1873

2873

172

166

221

382

1

7

2

1

0

1

0

5

0

1

0

1

2

3

7

7

12

5

4

12

13

17

8

5

27

9

10

4

Ostatné kategórie
vedecké práce v zahraničných
nerecenzovaných vedeckých zborníkoch
(AEE)
vedecké práce v domácich nerecenzovaných
vedeckých zborníkoch (AEF)
postery v zborníkoch zo zahraničných
konferencií (AFK)
postery v zborníkoch z domácich konferencií
(AFL)
správy o vyriešených vedeckovýskumných
úlohách (AGI)
odborné práce v nerecenzovaných
zahraničných zborníkoch (BEE)

2806 2703

odborné práce v nerecenzovaných domácich
zborníkoch (BEF)
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štandardy, normy (BGG)
kvalifikačné práce dizertačné, habilitačné
(DAI)
recenzie v časopisoch a zborníkoch (EDI)

0

0

2

2

21
38

23
35

38
61

91
64

prehľadové práce, odborné preklady v
časopisoch a zborníkoch (EDJ)
výskumné štúdie a priebežné správy (GAI)
práce zverejnené na internete (GHG)

0
6
29

1
0
10

1
0
11

22
5
58

rôzne publikácie a dokumenty (GII)

23

54

77

105

2045

3039

Celkový sumár za EU (skupiny
A1+A2+B+C+ostatné kategórie)

3027 3085

Oceňovanie najlepších publikovaných výstupov
V roku 2010 boli ako najlepšie publikované výstupy ocenené:
a) v kategórii monografia (AAA, AAB): „Dane, marže a spotrebiteľské ceny: monopol“
(Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009) autor: doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc.
b) v kategórii zahraničné karentované state (ADC):
„ Genéza teórie ekonomickej nerovnováhy a jej miesto v systéme makroekonomických
teórií“. In: Politická ekonómie. Nakladatelství Oeconomica, VŠE Praha, 2009, ročník
57, No. 2. Autor: doc. Ing. Magdaléna Přívarová, CSc.
„Dynamický model stability inflačného procesu na báze kvantitatívnej teórie peňazí“
In: Politická ekonómie. Nakladatelství Oeconomica, VŠE Praha, 2009, ročník 57, No.
1. Autori: prof. Ing. Mgr. Jaroslav Husár, CSc., Ing. Karol Szomolányi, PhD.
c) v kategórii domáce karentované vedecké state (ADD): „Kríza globálnej financializácie
a nová finančná architektúra“. In: Ekonomický časopis. Ekonomický ústav SAV:
Prognostický ústav SAV, Bratislava, 2009, ročník 57, No. 8
Autor: Ing. Ľuboš Pavelka, PhD.
Okrem uvedených prác boli finančne odmenené aj všetky vedecké state, ktoré pracovníci
Ekonomickej univerzity v Bratislave publikovali v roku 2009 v karentovaných časopisoch.
6. VEDECKÁ VÝCHOVA ŠTUDENTOV 3. STUPŇA A KVALIFIKAČNÝ
RAST
Vzdelávanie doktorandov je na EU v Bratislave organizované v 17 akreditovaných
vedných odboroch a 16 akreditovaných študijných odboroch a študijných programoch.
Prehľad akreditovaných študijných programov, ktoré sa ponúkali na EU v Bratislave
v roku 2010, je uvedený v tabuľke 6.1. Tabuľka 6.2 uvádza počty študentov doktorandského
štúdia v rokoch 2009 a 2010. Tabuľka 6.3 uvádza počet študentov doktorandského štúdia
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podľa jednotlivých fakúlt. Ďalšie aspekty poskytovania doktorandského štúdia na EU
v Bratislave sú analyzované v tabuľkách 6.4.-6.6.
Tabuľka č. 6.1: Akreditované študijné odbory a študijné programy 3. stupňa štúdia

Akreditované študijné odbory
číslo
odboru

Akreditované študijné programy

Názov

Názov

3.3.3

Ekonomická teória

Ekonomická teória

3.3.3

Ekonomická teória

Hospodárska politika

3.3.5

Verejná správa a regionálny rozvoj

Verejná správa a regionálny rozvoj

3.3.7

Financie

Financie a bankovníctvo

3.3.8

Poisťovníctvo

Poisťovníctvo

3.3.10

Obchod a marketing

Marketingový a obchodný manažment

3.3.11

Odvetvové a prierezové ekonomiky

Ekonomika obchodu a služieb

3.3.18

Medzinárodné podnikanie

Manažment medzinárodného podnikania

3.3.19

Svetová ekonomika

Svetová ekonomika

3.3.12

Účtovníctvo

Účtovníctvo

3.3.24

Kvantitatívne metódy v ekonómii

Kvantitatívne metódy v ekonómii

3.3.25

Ekonometria a operačný výskum

Ekonometria a operačný výskum

3.3.13

Finančný manažment

Finančný manažment podniku

3.3.16

Ekonomika a manažment podniku (FPM)

Ekonomika a manažment podniku (FPM)

3.3.16

Ekonomika a manažment podniku (PHF)

Ekonomika a manažment podniku (PHF)

3.3.17

Medzinárodné ekonomické vzťahy

Medzinárodné ekonomické vzťahy

Tabuľka č. 6.2: Vývoj počtu študentov 3. stupňa štúdia na EU v Bratislave za roky 2009 – 2010

Interní

Externí

Interní

Externí

Absolventi
3. stupňa
štúdia
spolu

Rok 2009

241

301

4

38

127

Rok 2010

252

251

5

34

212

Rok

Študenti 3. stupňa štúdia
(zo SR)
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Študenti 3 stupňa štúdia
(zahraniční)

Tabuľka č. 6.3: Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia na fakultách EU v Bratislave

k 31.12.2010

Študenti 3.
stupňa štúdia
zo SR

Zahraniční
študenti
3. stupňa štúdia

Absolventi
3. stupňa štúdia
za rok 2010

% absolventov
na celkovom
počte študentov
3. stupňa štúdia

Interní

Externí

Interní

Externí

Interní

Externí

NHF

66

56

1

1

17

36

42,74

OF

49

42

1

2

15

29

46,80

FHI

30

30

0

2

14

25

62,9

FPM

58

69

0

22

11

31

28,96

PHF

25

11

0

0

6

12

6,48

FMV

24

43

3

7

3

13

20,77

Spolu:

252

251

5

34

66

146

39,11

Tabuľka č. 6.4: Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia na EU v Bratislave v roku 2010
Riadok

Ukazovateľ

1.

Zaradení v 3. stupni štúdia spolu

Celkový počet
503

2.

pre potrebu škol. pracoviska

258

3.

pre iné pracoviská

245

v dennej (internej forme)

252

4.

z toho
(z r. 1)

5.

v externej forma

251

6.

Novoprijatí na 3. stupeň štúdia

142

7.
8.
9.
10.

z toho
( z r. 6)

11.
12.
13.

pre potrebu škol. pracoviska

80

pre iné pracoviská

62

denní (interní) študenti

85

externí študenti

55

štud. 3. stupňa z prac. škol. prac.

2

V roku 2010 štúdium 3. stupňa ukončili
z toho
(z r. 12)

212

v plánovanom termíne

125

v novourčenom termíne

87

14.

Počet zrušených štud. 3. stupňa

57

15.
16.

Počet zahraničných študentov 3. stupňa

39

17.

z toho
(z r. 15)

počet "vládnych štipendistov"

z toho
(z r. 15)

počet študentov 3. stupňa študujúcich na
vlastné náklady

Pozn.: v riadku 1. a 6. nie sú zahrnutí zahraniční občania
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3
7

Tabuľka č. 6.5: Absolventi 3. stupňa štúdia na EU v Bratislave za rok 2010
Vedný odbor / Študijný odbor 3. stupňa štúdia
(aj číslo odboru)

Počet absolventov

NHF
62-01-9 Ekonomická teória

16

62-35-9 Financie

12

67-11-9 Prognostika
75-02-9 Teória vyučovania všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy
v špecializácii: Teória vyučovania ekonomických odborných predmetov
3.3.3 Ekonomická teória

4
2
10

3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj

3

3.3.7 Financie

5

3.3.8 Poisťovníctvo
OF

1

62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky

13

62-04-9 Svetová ekonomika

10

3.3.10 Obchod a marketing

8

3.3.11 Odvetvové a prierezové ekonomiky

9

3.3.18 Medzinárodné podnikanie

4

FHI
69-09-9 Účtovníctvo

7

62-11-9 Štatistika

5

62-49-9 Ekonometria a operačný výskum

3

25-11-9 Aplikovaná informatika

2

3.3.12 Účtovníctvo

5

3.3.25 Ekonometria a operačný výskum

9

9.2.10 Hospodárska informatika

8

FPM
62-70-9 Riadenie a ekonomika podnikov

11

62-90-9 Podnikový manažment

10

3.3.16 Ekonomika a manažment podniku

11

3.3.13 Finančný manažment

7

PHF
62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky

9

3.3.16 Ekonomika a manažment podniku

9

FMV
67-21-9 Medzinárodné vzťahy

10

3.3.17 Medzinárodné ekonomické vzťahy

4

Spolu
*Pozn.: Počet absolventov vo všetkých formách štúdia bez zahraničných absolventov
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207

Tabuľka č. 6.6: Zahraniční absolventi 3. stupňa štúdia za rok 2010
Vedný odbor / Študijný odbor 3. stupňa štúdia
(aj číslo odboru)

Počet zahr.
absolventov

3.3.16 Ekonomika a manažment podniku
3.3.13 Finančný manažment
67-21-9 Medzinárodné vzťahy
3.3.17 Medzinárodné ekonomické vzťahy

interní

externí

1

2
1
1
-

Organizácia doktorandského štúdia
Doktorandské štúdium sa v roku 2010 uskutočňovalo v gescii odborových, resp.
spoločných odborových komisií a vo vyššie uvedených akreditovaných vedných odboroch
a študijných odboroch / programoch 3. stupňa štúdia.
Doktorandské štúdium trvá v dennej forme štúdia 3 roky a v externej forme štúdia 5 rokov.
Realizuje sa v dvoch základných častiach: študijnej časti a vedeckej časti. Na EU v Bratislave
v roku 2010 pôsobilo vo vzdelávaní na 3. stupni štúdia 212 školiteľov. Vzhľadom na počet
interných (257) a externých (285) doktorandov to znamená, že na jedného školiteľa pripadalo
1,21 interného doktoranda, resp. 2,56 interných a externých doktorandov.
Tabuľka č. 6.7: Štruktúra školiteľov na fakultách podľa študijných programov

Študijný odbor /
Študijný program
3.stupňa štúdia

3.3.3 Ekonomická teória
Ekonomická teória
3.3.3 Ekonomická teória
Ekonomická teória
3.3.3 Ekonomická teória
Ekonomická teória
3.3.3 Ekonomická teória
Ekonomická teória
3.3.3 Ekonomická teória
Ekonomická teória
3.3.3 Ekonomická teória
Ekonomická teória
3.3.3 Ekonomická teória
Ekonomická teória
3.3.3 Ekonomická teória
Ekonomická teória

/
/
/
/
/
/
/
/

Menný zoznam
interných školiteľov

Menný zoznam
externých školiteľov

prof. Ing. Ján Lisý, CSc.

prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.

prof. Ing. Vladimír Gonda, PhD.

prof. Ing. Anton Klas, PhD.

prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD.

doc. Ing. Peter Staněk, CSc.,
hosťujúci profesor

doc. Ing. Anetta Čaplánová, PhD.

Ing. Vladimír Baláž, DrSc.

doc. Ing. Marta Martincová, PhD.

Ing. Ivan Okáli, DrSc.

doc. Ing. Eva Muchová, PhD.

doc. Ing. Dr. Menbere Workie
Tiruneh, PhD.

doc. Ing. Veronika Piovarčiová, PhD.

doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc.

doc. Ing. Magdaléna Přívarová, PhD.

Ing. Daneš Brzica, PhD.

49

3.3.3 Ekonomická teória /
Ekonomická teória
3.3.3 Ekonomická teória /
Ekonomická teória
3.3.3 Ekonomická teória /
Ekonomická teória
3.3.3 Ekonomická teória /
Hospodárska politika
3.3.3 Ekonomická teória /
Hospodárska politika
3.3.3 Ekonomická teória /
Hospodárska politika
3.3.3 Ekonomická teória /
Hospodárska politika
3.3.3 Ekonomická teória /
Hospodárska politika
3.3.3 Ekonomická teória /
Hospodárska politika
3.3.3 Ekonomická teória /
Hospodárska politika
3.3.3 Ekonomická teória /
Hospodárska politika
3.3.3 Ekonomická teória /
Hospodárska politika
3.3.3 Ekonomická teória /
Hospodárska politika
3.3.3 Ekonomická teória /
Hospodárska politika
3.3.3 Ekonomická teória /
Hospodárska politika
3.3.5 Verejná správa a
regionálny rozvoj /
Verejná správa
a regionálny rozvoj
3.3.5 Verejná správa a
regionálny rozvoj /
Verejná správa
a regionálny rozvoj
3.3.5 Verejná správa a
regionálny rozvoj /
Verejná správa
a regionálny rozvoj
3.3.5 Verejná správa a
regionálny rozvoj /
Verejná správa
a regionálny rozvoj
3.3.5 Verejná správa a
regionálny rozvoj /
Verejná správa
a regionálny rozvoj

doc. Ing. Dária Rozborilová, CSc.

Ing. Herta Gabrielová, CSc.

prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD.

Ing. Karol Morvay, PhD.

doc. Ing. Peter Staněk, CSc.,
hosťujúci profesor

Ing. Obadi Saleh Mothana,
PhD.

prof. Ing. Pavol Vincúr, PhD.
doc. Ing. Mária Blašková, CSc.
doc. Ing. Anatolij Bracjun, CSc.
doc. Ing. Vieroslava Holková, CSc.
doc. Ing. Vladimír Choluj, PhD.
doc. Ing. Ján Lukáčik, CSc.
doc. Ing. Vladimír Mikulec, CSc.
doc. Ing. Mária Tokárová, PhD.
Dr.h.c. prof. Ing. Július Alexy, CSc.

prof. PhDr. Ivan Laluha, CSc.

prof. Ing. Eva Rievajová, PhD.
prof. Ing. Vojtech Stanek, CSc.
doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

prof. Ing. Milan Buček, DrSc.

prof. Ing. Elena Žárska, CSc.

doc. RNDr. Alžbeta Ivaničková, CSc.

doc. RNDr. Ema Mišúnová, CSc.
doc. Ing. Jozef Tvrdoň, CSc.
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prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

3.3.5 Verejná správa a
regionálny rozvoj /
Verejná správa
a regionálny rozvoj
3.3.7 Financie / Financie a
bankovníctvo
3.3.7 Financie / Financie a
bankovníctvo
3.3.7 Financie / Financie a
bankovníctvo
3.3.7 Financie / Financie a
bankovníctvo
3.3.7 Financie / Financie a
bankovníctvo
3.3.7 Financie / Financie a
bankovníctvo
3.3.7 Financie / Financie a
bankovníctvo
3.3.7 Financie / Financie a
bankovníctvo
3.3.7 Financie / Financie a
bankovníctvo
3.3.7 Financie / Financie a
bankovníctvo
3.3.7 Financie / Financie a
bankovníctvo
3.3.7 Financie / Financie a
bankovníctvo
3.3.7 Financie / Financie a
bankovníctvo
3.3.7 Financie / Financie a
bankovníctvo
3.3.7 Financie / Financie a
bankovníctvo
3.3.8 Poisťovníctvo /
Poisťovníctvo
3.3.8 Poisťovníctvo /
Poisťovníctvo
3.3.10 Obchod a marketing /
Marketingový
a obchodný manažment
3.3.10 Obchod a marketing /
Marketingový
a obchodný manažment
3.3.10 Obchod a marketing /
Marketingový
a obchodný manažment
3.3.10 Obchod a marketing /
Marketingový
a obchodný manažment
3.3.10 Obchod a marketing /
Marketingový
a obchodný manažment

doc. RNDr. Viera Vlčková, CSc.

Dr.h.c. prof .Ing. Rudolf Sivák, PhD.
prof. Ing. Anna Schultzová, PhD.
doc. Ing. Kornélia Beličková, PhD.

prof. Dr. Jarko Fidrmuc,
hosťujúci profesor
prof. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik,
hosťujúci profesor
Ing. Mgr. Maroš Servátka,PhD.,
hosťujúci profesor

doc. Ing. Anetta Čaplánová, PhD.
doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD.
doc. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.
doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD.
prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.

doc. Ing. Jozef Makúch, PhD.

prof. Ing. Božena Chovancová, PhD.

doc. Ing. Marta Orviská, PhD.

prof. Ing. Anežka Jankovská, CSc.
prof. Ing. Oto Sobek, CSc.
doc. Ing. Mária Klimiková, PhD.
doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.
doc. Ing .Dr. Menbere Workie
Tiruneh, PhD.
doc. Ing. Dana Tkáčová, PhD.
prof. Ing. Anna Majtánová, PhD.
doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD.
prof. Ing. Viera Čihovská, CSc.
doc. Ing. Jozef Čimo, CSc.

prof. Ing. Ferdinand Daňo, CSc.

doc. Ing. Eva Hanuláková, PhD.

prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc.
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doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD.
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medzinárodného
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doc. Ing. Helena Labská, CSc.

prof. Ing. Dagmar Lesáková, CSc.

doc. Ing. Júlia Lipianska, CSc.
prof. Ing. Valéria Michalová, CSc.

doc. Ing. Kornélia Richterová, CSc.
prof. Ing. Viera Čihovská, CSc.

doc. Ing. Gabriela Kristová,
CSc.

doc. Ing. Mária Dzurová, PhD.

doc. Ing. Jana Štofilová, CSc.

doc. RNDr. Marta Karkalíková, CSc.

prof. Ing. Vojtech Kollár, CSc.

doc. Ing. Alica Lacková, CSc.

prof. Ing. Dagmar Lesáková, CSc.

doc. Ing. Júlia Lipianska, CSc.

prof. Ing. Valéria Michalová, CSc.

prof. JUDr. Ľudmila Novacká, CSc.

doc. Ing. Mária Pachingerová, CSc.

prof. Ing. Peter Baláž, CSc.

prof. Ing. Igor Kosír, CSc.

prof. Ing. Soňa Ferenčíková, CSc.

doc. RNDr. Ing. Ľudomír
Šlahor, CSc.
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doc. Ing. Viera Gavaľová, CSc.

doc. Dr. Ing. Heda Hansenová

doc. Ing. Zuzana Kittová, PhD.

doc. Ing. Peter Knapik, PhD.

prof. JUDr. Ľudmila Novacká, CSc.

doc. Ing. Otília Zorkóciová, CSc.

prof. Ing. Peter Baláž, CSc.

prof. Ing. Igor Kosír, CSc.

doc. Ing. Denisa Čiderová, PhD.

doc. Dr. Ing. Workie Tiruneh
Menbere, PhD.
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.

prof. Ing. Soňa Ferenčíková, CSc.
doc. Ing. Viera Gavaľová, CSc.
doc. Dr. Ing. Heda Hansenová
doc. Ing. Zuzana Kittová, PhD.
doc. JUDr. Mikuláš Sabo, CSc.
prof. Ing. Anna Baštincová, CSc.
prof. Ing. Janka Hvoždarová, CSc.
prof. Ing. Božena Soukupová, PhD.
prof. Ing. Anna Šlosárová, PhD.
doc. Ing. Ladislav Kareš, PhD.
doc. Ing. Antónia Kovalčíková, PhD.
doc. Ing. Katarína Máziková, PhD.
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3.3.25 Ekonometria a operačný
výskum / Ekonometria
a operačný výskum

doc. Ing. Miloš Tumpach, PhD.
doc. Mgr. Ing. Zuzana Juhászová,
PhD.
doc. RNDr. Mária Bilíková, PhD.

doc. RNDr. Galina Horáková, CSc.

doc. Ing. Ľubica Hrnčiarová, PhD.

doc. Ing. Ružena Pardelová, PhD.

doc. RNDr. Eva Rublíková, PhD.

doc. Ing. Eva Sodomová, PhD.

doc. RNDr. Lea Škrovánková, PhD.

doc. RNDr. Jozef Fecenko, CSc.

prof. Ing. Milan Terek, PhD.

prof. RNDr. Viera Pacáková, PhD.

doc. Mgr. Erik Šoltés, PhD.

prof. Ing. Michal Fendek, PhD.

doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD.

prof. Ing. Zlatica Ivaničová, PhD.

doc. Ing. Vladimír Mlynarovič,
CSc.
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3.3.16 Ekonomika a manažment
podniku/ Ekonomika
a manažment podniku

prof. RNDr. Viera Pacáková, PhD.

prof. Ing. Jaroslav Husár, CSc.

prof. Ing. Milan Terek, PhD.

doc. RNDr. Mária Bilíková, PhD.

doc. Ing. Ivan Brezina, CSc.

doc. RNDr. Jozef Fecenko, CSc.

doc. Ing. Marián Goga, PhD.

doc. RNDr. Galina Horáková, CSc.

doc. RNDr. Ladislav Kovaľ, CSc.

doc. RNDr. Ľudovít Pinda, CSc.

doc. RNDr. Eva Rublíková, PhD.

prof. Ing. Peter Závodný, CSc.

prof. Ing. Peter Závodný, CSc.

doc. Ing. Gabriela Kristová, PhD.

doc. Ing. Peter Bednár, CSc.

doc. Ing. Anna Kvietková, PhD.

prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc.
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doc. Ing. Anna Kachaňáková,
CSc.
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prof. Ing. Eleonora Fendeková, PhD.

prof. Ing. Milan Rajňák, DrSc.
(emeritný profesor)

doc. Ing. Alžbeta Foltínová, CSc.

doc. Ing. Daniela
Zemanovičová, CSc.

doc. Ing. Ľubica Füzyová, CSc.

doc. Ing. Anna Pilková, CSc.,
MBA

Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Grznár,
DrSc.
doc. Ing. Alena Chodasová, PhD.

doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD.

doc. Ing. Ján Kráčmar, CSc.

prof. Ing. Michal Leščišin, DrSc.

doc. Ing. Helena Majdúchová, CSc.

prof. Ing. Miroslav Majtán, CSc.

prof. Ing. Štefan Majtán, PhD.

doc. Ing. Marta Matulčíková, PhD.

doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.

doc. Ing. Anna Neumannová, CSc.

doc. Ing. Emília Papulová, CSc.

3.3.16 Ekonomika a manažment prof. Ing. Ján Porvazník, CSc.
podniku/ Ekonomika
a manažment podniku
3.3.16 Ekonomika a manažment prof. Ing. Štefan Slávik, CSc.
podniku/ Ekonomika
a manažment podniku
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3.3.13 Finančný manažment /
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doc. Ing. Jana Sršňová, CSc.

Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.

doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc.

doc. Ing. Fedor Svatý, CSc.

prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc.

prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc.

doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD.

doc. Ing. Elena Thomasová, CSc.

doc. Ing. Alena Tršťanská, PhD.

doc. Ing. Júlia Vybíralová, CSc.

doc. Ing. Darina Zwiebová, CSc.

doc. Ing. Elena Fetisovová, CSc.

doc. Ing. Anna Harumová, PhD.

prof. Ing. Božena Hrvoľová, CSc.

prof. Ing. Jozef Kráľovič, CSc.

doc. Ing. Gizela Lénártová, PhD.

doc. Ing. Peter Markovič, PhD.
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doc. Ing. Oľga Miková, CSc.

doc. Dr. Ing. Anna Polednáková

prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD.

prof. Ing. Karol Zalai, CSc.

doc. PhDr. Mgr. Alena Bašistová,
PhD.

doc. Ing. Alena Daňková, CSc.

doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc.

doc. Ing. Vladimír Gazda, PhD.

doc. Ing. Štefan Čarnický, PhD.

doc. Ing. Peter Kuzmišin, DrSc.

doc. Ing. Mária Farkašovská,CSc.

prof. Ing. Milan Majerník, PhD.

doc. Ing. Eva Kafková, PhD.

Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Mihok,
PhD.

doc. Ing. Vanda Lieskovská, PhD.

prof. Ing. Nora Štangová, CSc.

doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.

doc. Ing. Martin Mizla, CSc.

doc. Ing. Peter Mesároš, PhD.

prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.

Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč,
CSc.
Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana
Varcholová, CSc.
doc. Ing. Pavel Vavrinčík, CSc.
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/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

doc. Milan Kurucz, CSc.

prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc.

doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.

prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc.

doc. JUDr. Daniela Nováčková,
CSc.

prof. Ing. Viera Čihovská, CSc.

prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.

Ing. Ladislav Lysák, DrSc.

doc. Ing. Marian Lebiedzik,
PhD.

doc. Ing. Marián Goga, CSc.

prof. Dr. Štefan Volner, CSc.

doc. PhDr. Marta Grossmanová, CSc.

doc. Ing. Juraj Sipko, PhD.,
MBA

doc. Ing. Gizela Lénartová, CSc.

doc. PhDr. Danuša Lišková, CSc.

doc. PhDr. Milan Márton, CSc.

prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.
/

/

/

doc. PhDr. Eva Ondrčková, CSc.

doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.
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/

/

/

/

/

/

prof. PhDr. Lívia Adamcová, CSc.

doc. PhDr. Marta Zágoršeková, CSc.

doc. PhDr. Daniela Breveníková, CSc.

doc. PhDr. Karol Sorby, DrSc.

doc. PhDr. Ján Liďák, CSc.

doc. PhDr. Oľga Plávková, CSc.

Tabuľka č. 6.8: Štruktúra zaťaženia školiteľov 3. stupňa štúdia v roku 2010
Indikátor
Počet denných študentov 3. stupňa
štúdia k 31.12.2010

257

Počet externých študentov 3. stupňa
štúdia k 31.12.2010

285

Počet školiteľov na EU v Bratislave

212

Počet denných doktorandov /
školiteľa

1,21

Počet denných a externých doktorandov /
školiteľa

2,56

Počet absolventov 3. stupňa štúdia
v dennej forme

66

60

Tabuľka č. 6.9: Aktivity študentov 3. stupňa štúdia
Študenti 3. stupňa v
dennej forme štúdia

Študenti 3. stupňa v
externej forme štúdia

34,6

26

State vo vedeckých
časopisoch (karentované)

0

3

Nekarentované / domáce /
zahraničné

76

13

State v odborných časopisoch
domáce / zahraničné

25

44

Príspevky v zborníkoch z
konferencií (v zahraničí)

109

42

Príspevky v zborníkoch z
konferencií (domáce)

365

137

Typ publikácie
Monografie, učebnice,
vysokoškolské učebné texty

7 HABILITAČNÉ A INAUGURAČNÉ KONANIE
V roku 2010 sa na fakultách EU v Bratislave uskutočnili 2 habilitačné konania, ktoré
špecifikuje tabuľka č. 7.1.
Tabuľka č. 7.1: Udelené vedecko-pedagogické tituly docent v r. 2010

Por. číslo

Meno docenta:

Fakulta

1.

Mgr. Juraj PEKÁR, PhD.
3.3.25 Ekonometria a operačný výskum

FHI

2.

Mgr. Erik ŠOLTÉS, PhD.
3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii

FHI

S účinnosťou od:
1.12.2010

1.7.2010

Na zasadnutiach Vedeckej rady EU v Bratislave sa v roku 2010 realizovalo celkove 5
konaní na vymenovanie za profesora. Podrobnosti sú uvedené v tabuľke 7.2.
Tabuľka č. 7.2: Inauguračné konania na VR EU v r. 2010

Por. číslo
1.
2.
3.

Meno profesora

Fakulta Schválené vo VR EU

doc. Ing. Eva MUCHOVÁ, PhD.
3.3.3 Ekonomická teória
doc. RNDr. Eva RUBLÍKOVÁ, PhD.
3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii
doc. Ing. Ivan BREZINA, CSc.
3.3.25 Ekonometria a operačný výskum
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NHF

9.9.2010

FHI

18.2.2010

FHI

18.2.2010

doc. Ing. Miroslav MAJTÁN, CSc.
3.3.16 Ekonomika a manažment podniku
doc. Ing. Vanda LIESKOVSKÁ, PhD.
3.3.16 Ekonomika a manažment podniku

4.
5.

Dekrét profesora prevzali
učitelia EU v Bratislave.

na

základe

FPM

9.9.2010

PHF

13.5.2010

vymenovania

prezidentom

SR

štyria

Tabuľka č. 7.3: Zoznam profesorov EU v Bratislave vymenovaných prezidentom SR v r. 2010

Por. číslo
1.
2.
3.
4.

Meno profesora

Fakulta Schválené vo VR EU

doc. Ing. Eva HORVÁTOVÁ, CSc.
3.3.6 Financie, bankovníctvo a investovanie
doc. Ing. Valéria MICHALOVÁ, CSc.
3.3.10 Obchod a marketing
doc. Ing. Eleonora FENDEKOVÁ, PhD.
3.3.16 Ekonomika a manažment podniku
doc. Ing. Viktória BOBÁKOVÁ, CSc.
3.3.16 Ekonomika a manažment podniku

Vymenovaný
prezidentom SR

NHF

22.10.2009

28.6.2010

OF

22.10.2009

28.6.2010

FPM

2.7.2009

25.1.2010

PHF

26.3.2009

25.1.2010

Vývoj schválených habilitačných a inauguračných konaní učiteľov EU v Bratislave podľa
jednotlivých fakúlt za roky 2008 – 2010 je uvedený v tabuľke 7.4.
Tabuľka č. 7.4: Kvalifikačný rast na EU v Bratislave
Rok

Docenti

Profesori

NHF OF FHI FPM PHF FMV FAJ

2008

3

2

1

-

-

-

-

2009

-

-

1

-

1

-

-

2010

2

1

2

-

-

-

1

Σ
Σ
NHF OF FHI FPM PHF FMV FAJ
EU
EU
1
6
1
2
2
3
1
2
8
1
3
1
1
6
6

8 ČESTNÝ TITUL Dr. h. c. EU V BRATISLAVE
Čestný titul „doctor honoris causa Ekonomickej univerzity v Bratislave“ dr.h.c. bol
v roku 2010 udelený jednej medzinárodne uznávanej osobnosti v oblasti obchodu a
marketingu.
Tabuľka 8.1 Udelený čestný titul dr.h.c. Ekonomickej univerzity v Bratislave

Por. č.
1.

Dátum udelenia
9.3.2010

Meno osobnosti

Charakteristika

Prof. Dr. Claude
MARTIN

Medzinárodne uznávaná osobnosť
v oblasti obchodu a marketingu na
Univerzite Pierre Mendés France v
Grenobli

62

9 ČESTNÉ TITULY „PROFESOR EMERITUS“ NA EU V BRATISLAVE
Členovia VR EU v Bratislave na zasadnutiach konaných dňa 18. 2. 2010 a dňa
13.5.2010 prerokovali a schválili návrhy na vymenovanie prof. RNDr. Vladimíra Huťku, CSc.
a prof. PhDr. Ivana Laluhu, CSc. za emeritných profesorov.
Diplom o udelení čestného titulu „profesor emeritus“ pre prof. RNDr. Vladimíra
Huťku, CSc. bol menovanému odovzdaný na zasadnutí VR EU v Bratislave dňa 13. 5. 2010
a diplom o udelení čestného titulu „profesor emeritus“ pre prof. PhDr. Ivana Laluhu, CSc. mu
bol odovzdaný na zasadnutí VR EU v Bratislave dňa 9. 9. 2010.
10 ŠVOČ NA EU V BRATISLAVE
V roku 2010 usporiadali všetky fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave fakultné
kolá Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ). Fakultných súťaží ŠVOČ sa zúčastnilo
123 prác (NHF 19, OF 9, FHI 61, FPM 9, FMV 17, PHF 8). Na základe výsledkov súťaže
nominovali fakulty na „Cenu Ekonomickej univerzity v Bratislave“ nasledovné víťazné práce:
Národohospodárska fakulta
Názov: Vývoj HDP krajín V4 pred a počas hospodárskej krízy
Autor: Martin Hudcovský (3. roč.)
Obchodná fakulta
Názov: Integrácia západného Balkánu do Európskej únie
Autor: Ján Dráb (2. roč.)
Fakulta hospodárskej informatiky
Názov: Analýza, návrh a implementácia systému zberu, spracovania a vyhodnocovania dát
z dotazníkového prieskumu
Autor: Richard Uváčik (3. roč.)
Fakulta podnikového manažmentu
Názov: Návrh nového kalkulačného systému pre podniky pôsobiace v oblasti pohostinských
služieb s využitím metód ABC a TC
Autor: Bc. Linda Síbertová (1. roč.)
Fakulta medzinárodných vzťahov
Názov: Prístupy a predpoklady efektívnej účasti Ukrajiny a Ruskej federácie vo svetovej
obchodnej organizácii - WTO
Autor: Bohdana Jakončuková (2. roč.)
Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
Názov: Vytvorenie programu na leto 2013 ako súčasť projektu Košice 2013, EHMK
Autori: Bc. Zuzana Ritóková – Bc. Peter Tajták (1. roč.)
Z navrhnutých víťazných prác z jednotlivých fakúlt sa na úrovni univerzity jednotlivé
práce umiestnili nasledovne:
1. miesto: Ján Dráb, 2. ročník 1. stupeň, Obchodná fakulta
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2. miesto: Martin Hudcovský, 3. ročník 1. stupeň, Národohospodárska fakulta
3. miesto: Bc. Linda Síbertová, 1. ročník 2. stupeň, Fakulta podnikového manažmentu
4. miesto: Richard Uváčik, 3. ročník 1 stupeň, Fakulta hospodárskej informatiky
5. miesto: Bohdana Jakončuková, 2. ročník 1. stupeň, Fakulta medzinárodných vzťahov
6. miesto: Bc. Zuzana Ritóková, 1. ročník 2. stupeň, Podnikovohospodárska fakulta so
sídlom v Košiciach
Bc. Peter Tajták, 1. ročník 2. stupeň, Podnikovohospodárska fakulta so
sídlom v Košiciach
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ZÁVER
Vedenie EU v Bratislave, vedenia fakúlt a tvoriví zamestnanci si uvedomujú význam
vedecko-výskumnej činnosti v hodnotení pozície univerzity v národnom a medzinárodnom
meradle, jeho dopad na výšku dotácie zo štátneho rozpočtu. Je veľmi dôležité, aby si EU
v Bratislave zlepšila pozíciu vo výkonoch vo vede a výskume a bola na popredných miestach
medzi vysokými školami v SR. Podiel EU v Bratislave na VaV predstavoval v roku 2010
3,747 % oproti 3,983 % v roku 2009, resp. 3,659 v roku 2008. Je teda zrejmé, že v roku 2010
došlo v tomto smere k poklesu, čo nemožno považovať za pozitívny jav.
Dosiahnuté výsledky vo vedeckej činnosti za rok 2010 dokumentujú určité progresívne,
ale aj menej priaznivé tendencie. K pozitívnym výsledkom patrila efektívnosť ukončovania
doktorandského štúdia. V nasledujúcom období je však aj vo vzťahu k zmenám v metodike
rozpisu rozpočtu nevyhnutné sústrediť sa na kvalitatívne aspekty 3. stupňa štúdia. Nemožno
byť spokojný so štruktúrou dosiahnutých publikačných výstupov. V roku 2011 je potrebné,
aby sa zamestnanci univerzity zamerali prioritne na publikácie v kategórii A1 a B, ktoré sú
určujúce pre tvorbu dotácie. Je pozitívne, že rastie objem finančných zdrojov, ktoré univerzita
získala z vedecko-výskumných projektov. Za už dlhšie obdobie pretrvávajúci negatívny jav
možno považovať aj nižšiu úspešnosť v získavaní zdrojov zo zahraničných projektov, ktoré
vyžadujú zapojenie sa riešiteľov do medzinárodných kolektívov a riešia sa v anglickom
jazyku. Nedostatočný je aj objem finančných prostriedkov získaných z riešenia projektov
hospodárskej praxe. Je potrebné, aby sa zvýšili výstupy v oblasti vedecko-výskumnej činnosti
na tých fakultách a pracoviskách, ktoré v roku 2010 vykázali v tejto oblasti nižšiu aktivitu.
Rozhodnutie Akreditačnej komisie o zaradení Ekonomickej univerzity v Bratislave
medzi univerzitné vysoké školy nie je len dôvodom na spokojnosť, ale vyžaduje aj potrebu
sebareflexie do budúcnosti. Výsledky vo vede, výskume a doktorandskom štúdiu budú
základom hodnotenia aj v nasledujúcich evalvačných a akreditačných procesoch a je
predpoklad, že naďalej porastie váha, ktorú budú na celkovom hodnotení mať. V tejto
súvislosti bude potrebné pristúpiť k úprave systému hodnotenia vedeckého a publikačného
výkonu učiteľov a realokácii ich výskumného času na pedagogickú činnosť v prípade, ak
nedosahujú požadované VV výstupy. Na druhej strane existuje potreba prehodnotiť motivačný
mechanizmus podpory vedecko-výskumnej činnosti tvorivých zamestnancov a podporiť tie
výstupy a činnosti, ktoré prispejú k zlepšeniu postavenia EU v Bratislave v oblasti vedy,
výskumu a doktorandského štúdia.
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Skratky v Správe o VVČ za rok 2010:
Prof. – profesor
Mim. prof. – mimoriadny profesor
Hosť. prof. – hosťujúci profesor
Doc. – docent
OA s PhD. – odborný asistent s titulom PhD. (PhD - Philosophia Doctor)
OA bez PhD. – odborný asistent bez titulu PhD. (PhD - Philosophia Doctor)
A – asistent
Výsk. prac. – výskumný pracovník
KET – Katedra ekonomickej teórie
KHP – Katedra hospodárskej politiky
KVSaRR – Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
KSRaP – Katedra sociálneho rozvoja a práce
KF – Katedra financií
KBaMF – Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
KPOI – Katedra poisťovníctva
KPedag – Katedra pedagogiky
KAIaVT – Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
NHF – Národohospodárska fakulta
KMr – Katedra marketingu
KMO – Katedra medzinárodného obchodu
KSCR – Katedra služieb a cestovného ruchu
KTKT – Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
KOP – Katedra obchodného práva
KIOF – Katedra informatiky obchodných firiem
OF – Obchodná fakulta
KÚA – Katedra účtovníctva a audítorstva
KOVE – Katedra operačného výskumu a ekonometrie
KAI – Katedra aplikovanej informatiky
KŠ – Katedra štatistiky
KM – Katedra matematiky
FHI – Fakulta hospodárskej informatiky
KPH – Katedra podnikovohospodárska
KMž – Katedra manažmentu
KPF – Katedra podnikových financií
KMVaL – Katedra manažmentu výroby a logistiky
KIM – Katedra informačného manažmentu
FPM – Fakulta podnikového manažmentu
Kmanaž – Katedra manažmentu (PHF)
KMaO - Katedra marketingu a obchodu
KFaÚ – Katedra financií a účtovníctva
KE – Katedra ekonómie
KHIaM – Katedra hospodárskej informatiky a matematiky
KCJ – Katedra cudzích jazykov
PHF – Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
KMEVaHD – Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie
KMPV – Katedra medzinárodných politických vzťahov
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KMP – Katedra medzinárodného práva
FMV – Fakulta medzinárodných vzťahov
KJaT – Katedra jazykovedy a translatológie
KIK – Katedra interkultúrnej komunikácie
KAaNJ – Katedra anglického a nemeckého jazyka
KRaSJ – Katedra románskych a slovanských jazykov
FAJ – Fakulta aplikovaných jazykov
NCEGŠ – Národné centrum európskych a globálnych štúdií
ÚEaM – Ústav ekonómie a manažmentu
ÚJ – Ústav jazykov
ÚMP – Ústav medzinárodných programov
SEK – Slovenská ekonomická knižnica
MŠVVaŠ SR – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
MK SR – Ministerstvo kultúry SR
UMB – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FFÚ VŠE – Fakulta financí a účetníctví, Vysoká škola ekonomická v Prahe
FIS VŠE – Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Prahe
Projekty EÚ (6. a 7. RP) – projekty Európskej únie (6. a 7. Rámcový program)
Projekty VEGA – projekty Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR
Projekty KEGA – projekty Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR
Projekty APVV – projekty Agentúry na podporu výskumu a vývoja
Projekty AV – projekty aplikovaného výskumu
Projekty ŠPVaV – projekty štátneho programu výskumu a vývoja
Projekty MVTS – projekty medzinárodnej vedeckej a vedecko-technickej spolupráce
Projekty ESF – projekty Európskeho sociálneho fondu
Projekt TB – projekt Tatrabanky
PPP projekty – projekty spolupráce verejného sektora so súkromným
OP Veda a výskum – operačný program Veda a výskum
ANPROBA – úloha výskumu a vývoja „Analýza podnikateľského prostredia a bariér
absorpčnej schopnosti regiónov, tzv. ANPROBA“
VVČ – vedecko-výskumná činnosť
VV – vedecko-výskumné
AIESA – Applied Informatics Econometrics Statistics Accounting – medzinárodná vedecká
konferencia
BEES – Business culture in Enterprises within European Communication Space –
medzinárodná
vedecká konferencia pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
AIESEC - globálna, apolitická, nezisková organizácia riadená študentmi a čerstými
absolventmi
inštitúcií vysokoškolského vzdelávania
MERKÚR - výsledky vedeckej práce doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov –
medzinárodná vedecká konferencia
EDAMBA - European Doctoral Programmes Association in Management and Business
Administration – medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov
IT – informačné technológie
LS – letný semester
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