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ÚVOD

1.

Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“) realizovala v roku 2014 svoje aktivity
vo všetkých kľúčových oblastiach v súlade s Dlhodobým zámerom rozvoja EU v Bratislave na obdobie
2011-2015 s výhľadom do roku 2019, ktorý sa opiera o 2 hlavné strategické ciele:
udržať status EU v Bratislave ako univerzitnej vysokej školy so zameraním na výskumnú
univerzitu,
- zapojiť sa do akreditačného procesu v prestížnych medzinárodných systémoch hodnotenia
a zdokonaľovania kvality,
ako aj v súlade s hlavnými úlohami EU v Bratislave na rok 2014. V oblasti vedeckovýskumnej činnosti
(ďalej len „VVČ“) a doktorandského štúdia svoje úsilie koncentrovala na rozvoj dosiahnutých
pozitívnych výsledkov, hľadanie nových prístupov a riešení s cieľom udržať a zlepšiť si pozíciu na trhu
vysokoškolského vzdelávania 3. stupňa a hlbšie sa etablovať vo výskume tak v regionálnom, ako aj
v medzinárodnom kontexte. VVČ univerzity je založená na poznaní, že kvalita vzdelávacích aktivít je
najmä na 2. a 3. stupni štúdia úzko spojená s vedeckovýskumným pôsobením učiteľov. Úroveň výskumu
je tiež jedným zo základných kritérií pre akceptáciu vysokej školy ako univerzitnej vysokej školy, pričom
súčasne rastie jej význam vo vzťahu k tvorbe finančných zdrojov.
-

1.1. Činnosť Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2014
Vedecká rada Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „VR EU v Bratislave“) plnila v roku 2014
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 pozostávala v roku 2014 z 39 členov, pričom 26 členovia
zastupovali EU v Bratislave a 13 členovia (z toho 6 zo zahraničia) neboli členmi akademickej obce EU
v Bratislave. VR EU v Bratislave na svojich zasadnutiach v roku 2014 (24.04.2014 a 21.10.2014)
prerokovala:
- Správu o vedeckovýskumnej činnosti na EU v Bratislave za rok 2013,
- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti na EU v Bratislave za rok 2013,
- Návrh internej smernice „Kritériá na získanie titulu docent/profesor v rámci habilitačných konaní
a konaní na vymenúvanie za profesorov na Ekonomickej univerzite v Bratislave“,
- Návrh ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach v celouniverzitných
študijných programoch.
-

Návrh na vymenovanie za profesora:
o doc. Ing. Miloš Tumpach, PhD.

-

Návrh na udelenie titulu „Doctor honoris causa Ekonomickej univerzity v Bratislave“ (Dr. h. c.):
o José Manuel Durão Barroso,
o Ing. Michal Kováč, CSc.,
o doc Ing. Peter Mihók, CSc.

-

Na zasadnutiach VR EU v Bratislave boli odovzdané docentské menovacie dekréty:
o Ing. Zuzane Čičkovej, PhD.,
o Ing. Ľubici Sipkovej, PhD.,
o Ing. Anite Romanovej, PhD.,
o Ing. Silvii Šipikalovej, PhD.,
o Ing. Tomášovi Výrostovi, PhD.,
o Ing. Michaele Chocholatej, PhD.,
o Ing. Karolovi Szomolányimu, PhD.
3

-

Na zasadnutí VR EU v Bratislave bol odovzdaný dekrét hosťujúceho profesora EU v Bratislave:
o doc. Ing. Jozefovi Makúchovi, CSc.

Na zasadnutí VR EU v Bratislave dňa 24.04.2014 sa uskutočnilo aj odovzdanie Ceny Imricha Karvaša za
najlepšiu diplomovú a dizertačnú prácu za akademický rok 2012/2013: Cenu za najlepšiu diplomovú
prácu získal Ing. Lukáš Herbrik z Obchodnej fakulty EU v Bratislave a Cenu za najlepšiu doktorandskú
dizertačnú prácu získala Ing. Lenka Tkáčová, PhD. z Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave.

1.2. Štruktúra akademických pracovníkov na EU v Bratislave v roku 2014
Na tvorivej činnosti v oblasti vedy a výskumu sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave v roku 2014
podieľalo 563 učiteľov a výskumných pracovníkov (tabuľka č. 1.2.1.). Z nich viac ako 92 % tvorili
pracovníci s vedecko-pedagogickým titulom profesor, docent a s akademickým titulom PhD., k ostatným
pedagogickým zamestnancom patrili odborní asistenti bez akademického titulu PhD. a asistenti.
Tabuľka č. 1.2.1.: Štruktúra akademických pracovníkov na EU v Bratislave v roku 2014
(stav k 31.10.2014)
Katedra
KET
KHP
KVSaRR
KSRaP
KF
KBaMF
KPOI
KPedag
KAIaVT
Spolu NHF
KMr
KMO
KSCR
KTKT
KOP
KIOF
Spolu OF
KÚA
KOVE
KAI
KŠ
KM
Spolu FHI
KPH
KMž
KPF
KMVaL
KIM
Spolu FPM

prof.

mim.
prof.

hosť.
prof.

doc.

OA
s PhD.

5
1
3
1
3
3
1
1
0
18
4
1
3
0
0
0
8
3
3
1
2
3
12
3
5
3
2
0
13

2
0
0
0
0
0
1
0
0
3
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
3
4
6
2
0
0
0
19
6
7
5
2
1
0
21
6
4
3
6
4
23
6
4
4
1
2
16

12
6
3
6
16
8
2
6
2
61
21
15
8
8
6
4
62
24
9
13
5
10
61
21
18
18
6
8
71

OA bez
A Lektori
PhD.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3
4
0
0
2
2
0
4
0
2
1
0
0
3

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
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
0
0

Výsk.
prac.

Spolu

Index
2014/2013

0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21
9
10
11
25
14
4
7
2
103
31
24
17
10
7
8
97
33
16
19
15
17
100
30
28
26
9
10
103

0,95
0,90
1,00
1,10
1,04
1,08
0,80
1,17
1,00
1,01
1,00
0,96
1,06
1,00
1,17
1,00
1,01
1,03
1,07
0,95
0,94
1,04
1,01
1,00
0,95
0,98
1,06
0,91
0,98
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Katedra

prof.

mim.
prof.

hosť.
prof.

doc.

OA
s PhD.

Kmanaž
KMaO
KFaÚ
KE
KHIaM
KCJ
Spolu PHF
KMEVaHD
KMPV
KMP
Spolu FMV
KJaT
KIK
KAJ
KNJ
KRaSJ
Spolu FAJ
Spolu ÚEaM
SPOLU EUBA

2
3
0
0
1
0
6
1
1
1
3
1
0
0
0
1
2
2
63

0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

3
2
2
1
2
0
10
2
4
0
6
5
0
2
0
1
8
1
104

7
7
8
5
7
0
33
9
5
4
18
4
4
6
6
15
35
3
344

OA bez
A Lektori
PhD.
0
0
1
0
0
2
3
0
0
0
0
5
2
12
4
3
25
0
39

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
3
0
3

Výsk.
prac.

Spolu

Index
2014/2013

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

12
12
11
6
10
2
52
13
11
5
28
17
6
20
11
21
75
6
563

0,80
1,03
0,91
0,86
0,91
0,50
0,87
0,96
1,08
0,97
1,00
1,00
0,86
1,00
0,96
1,02
0,99
1,20
0,99
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2.

HODNOTENIE VÝSKUMU NA EU V BRATISLAVE ZA ROK 2014

Časť 2 správy sumarizuje prehľad hlavných výsledkov dosiahnutých v oblasti VVČ na jednotlivých
fakultách a pracoviskách EU v Bratislave v štruktúre podľa vybratých kategórií (tabuľky č. 2.1. – 2.8.
správy), pričom doplňujúce informácie sú uvedené v nadväzujúcich tabuľkových prehľadoch.
Tabuľka č. 2.1.: Prehľad hlavných výsledkov výskumu dosiahnutých na Národohospodárskej
fakulte EU v Bratislave
Riešené projekty

Počet

Projekty EÚ (7.RP)

1

Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie

2

Projekty APVV

2

Projekty VEGA

30

Projekty KEGA

1

Projekty hospodárskej praxe

1

Projekty MVTS

2

Projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia

5

Nadácia VÚB

3

Projekt ERASMUS – celoživotné vzdelávanie

1

Iné projekty

2

Spolu

50

Publikačná činnosť
Spolu za NHF vo vybratých kategóriách (sumárne v tabuľke č. 4.3.1.)
Výstupy publikačnej činnosti – významné kategórie z hľadiska metodiky rozpočtu VŠ

734
Počet

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (AAA)

1

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (AAB)

8

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (ABC)

2

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (ABD)

8

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (ACB)

6

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (ADC)

11

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (ADD)

4

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
(ADM)

5

Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (ADN)

0

Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (BAB)

2

Učebnice pre stredné a základné školy (BCB)

11

Skriptá a učebné texty (BCI)

4

Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch (BDD)

1

Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané
v domácich vydavateľstvách (CAB)

0

Prehľadové práce (EAI)

0

Odborné preklady publikácií (EAJ)

0

Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky,
atlasy) (FAI)

11

6

Časopisy vydávané na NHF
Názov časopisu
Nová ekonomika

Region Direct

Finančné trhy
FOR-FIN
Sociálno-ekonomický obzor

Fakulta / katedra
NHF
Katedra verejnej správy a regionálneho
rozvoja v spolupráci s Ekonomickou
fakultou UMB v BB, Spoločnosťou pre
regionálnu vedu a politiku a Regionálnym
európskym informačným centrom BB
Katedra bankovníctva
a medzinárodných financií
Katedra bankovníctva
a medzinárodných financií
Katedra sociálneho rozvoja a práce

Periodicita
4x ročne

Doplňujúce informácie
-

2x ročne

-

mesačne

-

mesačne

-

4x ročne

-

Súvisiaca textová časť týkajúca sa uskutočnených rozvojových aktivít Národohospodárskej fakulty EU v
Bratislave na podporu vedy, výskumu a doktorandského štúdia v roku 2014, ako aj obsahového
zamerania jej výskumu na rok 2015, je špecifikovaná v častiach 10.1. a 12.1. správy.
Tabuľka č. 2.2.: Prehľad hlavných výsledkov výskumu dosiahnutých na Obchodnej fakulte EU
v Bratislave
Riešené projekty

Počet

Projekty VEGA

10

Projekty KEGA

2

Projekty hospodárskej praxe

5

Projekty MVTS

3

Projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia

3

Iné projekty

13

Spolu

36

Publikačná činnosť
Spolu za OF vo vybratých kategóriách (sumárne v tabuľke č. 4.3.1.)
Výstupy publikačnej činnosti – významné kategórie z hľadiska metodiky rozpočtu VŠ

497
Počet

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (AAA)

0

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (AAB)

7

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (ABC)

3

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (ABD)

0

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (ACB)

11

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (ADC)

0

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (ADD)

3

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
(ADM)

6

Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (ADN)

0

Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (BAB)

0

Učebnice pre stredné a základné školy (BCB)

3

Skriptá a učebné texty (BCI)

8

Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch (BDD)

0

7

Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané
v domácich vydavateľstvách (CAB)

0

Prehľadové práce (EAI)

1

Odborné preklady publikácií (EAJ)

0

Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky,
atlasy) (FAI)

17

Časopisy vydávané na OF
Názov časopisu

Fakulta / katedra

Periodicita

Studia commercialia Bratislavensia

OF

4x ročne

Ekonomika cestovného ruchu a
podnikanie

OF

4x ročne

Doplňujúce informácie
Vydávaný v zahraničnom
vydavateľstve Versita
-

Súvisiaca textová časť týkajúca sa uskutočnených rozvojových aktivít Obchodnej fakulty EU v Bratislave
na podporu vedy, výskumu a doktorandského štúdia v roku 2014, ako aj obsahového zamerania jej
výskumu na rok 2015, je špecifikovaná v častiach 10.2. a 12.2. správy.
Tabuľka č. 2.3.: Prehľad hlavných výsledkov výskumu dosiahnutých na Fakulte hospodárskej
informatiky EU v Bratislave
Riešené projekty

Počet

Projekty EÚ (7.RP)

1

Projekty VEGA

10

Projekty KEGA

1

Projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia

3

Iné projekty

6

Spolu

21

Publikačná činnosť
Spolu za FHI vo vybratých kategóriách (sumárne v tabuľke č. 4.3.1.)
Výstupy publikačnej činnosti – významné kategórie z hľadiska metodiky rozpočtu VŠ

412
Počet

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (AAA)

0

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (AAB)

6

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (ABC)

1

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (ABD)

2

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (ACB)

7

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (ADC)

0

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (ADD)

2

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
(ADM)

2

Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (ADN)

0

Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (BAB)

2

Učebnice pre stredné a základné školy (BCB)

3

Skriptá a učebné texty (BCI)

11

Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch (BDD)

0

Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané
v domácich vydavateľstvách (CAB)

0

8

Prehľadové práce (EAI)

0

Odborné preklady publikácií (EAJ)

0

Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky,
atlasy) (FAI)

10

Časopisy vydávané na FHI
Názov časopisu
Ekonomika a informatika
Manažérske informačné systémy
(Management Information
Systems)

Fakulta / katedra
FHI v spolupráci s občianskym
združením Slovenská spoločnosť pre
hospodársku informatiku
FHI v spolupráci s Univerzitou
v Novom Sade (Srbsko)

Periodicita

Doplňujúce informácie

2x ročne

-

4x ročne

Indexácia v databázach:
Index Copernicus, DOAJ,
CiteFactor

Súvisiaca textová časť týkajúca sa uskutočnených rozvojových aktivít Fakulty hospodárskej informatiky
EU v Bratislave na podporu vedy, výskumu a doktorandského štúdia v roku 2014, ako aj obsahového
zamerania jej výskumu na rok 2015, je špecifikovaná v častiach 10.3. a 12.3. správy.
Tabuľka č. 2.4.: Prehľad hlavných výsledkov výskumu dosiahnutých na Fakulte podnikového
manažmentu EU v Bratislave
Riešené projekty

Počet

Projekty VEGA

21

Projekty KEGA

2

Projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia

2

Nadácia Tatra banky

1

Iné projekty

2

Spolu

28

Publikačná činnosť
Spolu za FPM vo vybratých kategóriách (sumárne v tabuľke č. 4.3.1.)
Výstupy publikačnej činnosti – významné kategórie z hľadiska metodiky rozpočtu VŠ

742
Počet

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (AAA)

1

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (AAB)

15

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (ABC)

3

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (ABD)

0

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (ACB)

8

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (ADC)

1

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (ADD)

4

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
(ADM)

1

Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (ADN)

0

Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (BAB)

1

Učebnice pre stredné a základné školy (BCB)

0

Skriptá a učebné texty (BCI)

16

Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch (BDD)

0

Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané
v domácich vydavateľstvách (CAB)

0

9

Prehľadové práce (EAI)

0

Odborné preklady publikácií (EAJ)

0

Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky,
atlasy) (FAI)

25

Časopis vydávaný na FPM
Názov časopisu
Ekonomika a manažment

Fakulta / katedra
FPM v spolupráci s Nadáciou Manažér

Periodicita
3x ročne

Doplňujúce informácie
-

Súvisiaca textová časť týkajúca sa uskutočnených rozvojových aktivít Fakulty podnikového manažmentu
EU v Bratislave na podporu vedy, výskumu a doktorandského štúdia v roku 2014, ako aj obsahového
zamerania jej výskumu na rok 2015, je špecifikovaná v častiach 10.4. a 12.4. správy.
Tabuľka č. 2.5.: Prehľad hlavných výsledkov výskumu dosiahnutých na Fakulte medzinárodných
vzťahov EU v Bratislave
Riešené projekty

Počet

Projekty VEGA

3

Projekty KEGA

1

Projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia

1

Vyšehradský fond

1

Jean Monnet

1

Spolu

7

Publikačná činnosť
Spolu za FMV vo vybratých kategóriách (sumárne v tabuľke č. 4.3.1.)
Výstupy publikačnej činnosti – významné kategórie z hľadiska metodiky rozpočtu VŠ

253
Počet

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (AAA)

0

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (AAB)

3

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (ABC)

0

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (ABD)

3

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (ACB)

1

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (ADC)

0

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (ADD)

2

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
(ADM)

5

Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (ADN)

1

Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (BAB)

0

Učebnice pre stredné a základné školy (BCB)

0

Skriptá a učebné texty (BCI)

2

Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch (BDD)

0

Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané
v domácich vydavateľstvách (CAB)

0

Prehľadové práce (EAI)

1

Odborné preklady publikácií (EAJ)

0

Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky,
atlasy) (FAI)

5

10

Časopisy vydávané na FMV
Názov časopisu
Almanach

Medzinárodné vzťahy

Fakulta / katedra
FMV

Periodicita
4x ročne

FMV

4x ročne

Doplňujúce informácie
Indexácia v databázach:
ProQuest, EBSCO,
DOAJ, EconPapers,
RePEc, EconBiz a Index
Copernicus

Súvisiaca textová časť týkajúca sa uskutočnených rozvojových aktivít Fakulty medzinárodných vzťahov
EU v Bratislave na podporu vedy, výskumu a doktorandského štúdia v roku 2014, ako aj obsahového
zamerania jej výskumu na rok 2015, je špecifikovaná v častiach 10.5. a 12.5. správy.
Tabuľka č. 2.6.: Prehľad hlavných výsledkov výskumu dosiahnutých na Podnikovohospodárskej
fakulte EU v Bratislave so sídlom v Košiciach
Riešené projekty

Počet

Projekty APVV

1

Projekty VEGA

7

Projekty hospodárskej praxe

1

Projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia

2

INTERREG

1

Iné projekty

5

Spolu

17

Publikačná činnosť
Spolu za PHF vo vybratých kategóriách (sumárne v tabuľke č. 4.3.1.)
Výstupy publikačnej činnosti – významné kategórie z hľadiska metodiky rozpočtu VŠ

304
Počet

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (AAA)

1

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (AAB)

1

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (ABC)

0

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (ABD)

0

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (ACB)

1

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (ADC)

8

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (ADD)

3

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
(ADM)

6

Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (ADN)

1

Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (BAB)

1

Učebnice pre stredné a základné školy (BCB)

0

Skriptá a učebné texty (BCI)

2

Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch (BDD)

0

Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané
v domácich vydavateľstvách (CAB)

0

Prehľadové práce (EAI)

0

Odborné preklady publikácií (EAJ)

0

Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky,
atlasy) (FAI)

6

11

Časopis vydávaný na PHF
Názov časopisu
Podnikové revue

Fakulta / katedra
PHF

Periodicita
2x ročne

Doplňujúce informácie
-

Súvisiaca textová časť týkajúca sa uskutočnených rozvojových aktivít Podnikovohospodárskej fakulty
EU v Bratislave so sídlom v Košiciach na podporu vedy, výskumu a doktorandského štúdia v roku 2014,
ako aj obsahového zamerania jej výskumu na rok 2015, je špecifikovaná v častiach 10.6. a 12.6. správy.
Tabuľka č. 2.7.: Prehľad hlavných výsledkov výskumu dosiahnutých na Fakulte aplikovaných
jazykov EU v Bratislave
Riešené projekty

Počet

Projekty KEGA

1

Iné projekty

5

Spolu

6

Publikačná činnosť
Spolu za FAJ vo vybratých kategóriách (sumárne v tabuľke č. 4.3.1.)

242

Výstupy publikačnej činnosti – významné kategórie z hľadiska metodiky rozpočtu VŠ

Počet

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (AAA)

1

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (AAB)

2

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (ABC)

0

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (ABD)

0

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (ACB)

3

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (ADC)

0

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (ADD)

0

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
(ADM)

1

Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (ADN)

0

Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (BAB)

0

Učebnice pre stredné a základné školy (BCB)

2

Skriptá a učebné texty (BCI)

11

Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch (BDD)

0

Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané
v domácich vydavateľstvách (CAB)

3

Prehľadové práce (EAI)

0

Odborné preklady publikácií (EAJ)

1

Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky,
atlasy) (FAI)

7

Časopis vydávaný na FAJ
Názov časopisu
Lingua et Vita

Fakulta / katedra
FAJ

Periodicita
2x ročne

Doplňujúce informácie
-

Súvisiaca textová časť týkajúca sa uskutočnených rozvojových aktivít Fakulty aplikovaných jazykov EU
v Bratislave na podporu vedy, výskumu a doktorandského štúdia v roku 2014, ako aj obsahového
zamerania jej výskumu na rok 2015, je špecifikovaná v častiach 10.7. a 12.7. správy.
12

Tabuľka č. 2.8.: Prehľad hlavných výsledkov výskumu dosiahnutých na Ústave ekonómie
a manažmentu EU v Bratislave
Riešené projekty

Počet

Projekty VEGA

1

Projekt ERASMUS LLP

1

Spolu

2

Publikačná činnosť
Spolu za ÚEaM vo vybratých kategóriách (sumárne v tabuľke č. 4.3.1.)
Výstupy publikačnej činnosti – významné kategórie z hľadiska metodiky rozpočtu VŠ

14
Počet

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (AAA)

0

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (AAB)

2

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (ABC)

0

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (ABD)

0

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (ACB)

0

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (ADC)

0

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (ADD)

0

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
(ADM)

0

Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (ADN)

0

Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (BAB)

0

Učebnice pre stredné a základné školy (BCB)

0

Skriptá a učebné texty (BCI)

0

Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch (BDD)

0

Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané
v domácich vydavateľstvách (CAB)

0

Prehľadové práce (EAI)

0

Odborné preklady publikácií (EAJ)

0

Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky,
atlasy) (FAI)

1

Súvisiaca textová časť týkajúca sa uskutočnených rozvojových aktivít Ústavu ekonómie a manažmentu
EU v Bratislave na podporu vedy, výskumu a doktorandského štúdia v roku 2014, ako aj obsahového
zamerania jeho výskumu na rok 2015, je špecifikovaná v častiach 10.8. a 12.8. správy.
Národné centrum európskych a globálnych štúdií Slovenskej republiky
Činnosť centra bola v roku 2014 utlmená z rozpočtových dôvodov (nepridelenie rozpočtových
prostriedkov na fungovanie centra v rámci rozpočtových špecifík).

13

3.

FINANČNÉ ZDROJE VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI

3.1.

Štruktúra výskumných projektov a ich finančné zdroje

V roku 2014 sa na EU v Bratislave riešilo 167 projektov, ich sumárny počet sa v porovnaní
s predchádzajúcim rokom znížil o 4 projekty. V štruktúre projektov dominovali projekty VEGA (82
projektov) a projekty mladých vedeckých pracovníkov (16 projektov), pokles o 6 projektov bol
zaznamenaný v kategórii projektov hospodárskej praxe. Podrobné informácie o štruktúre riešených
projektov v rokoch 2013 a 2014 sú uvedené v tabuľke č. 3.1.1. a v grafe č. 3.1.
Tabuľka č. 3.1.1.: Štruktúra riešených projektov v roku 2014 (porovnanie s rokom 2013)
2013
2
2
4
82
8
13
4

Druh projektov
Projekty EÚ (7.RP)
Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie
Projekty APVV
Projekty VEGA
Projekty KEGA
Projekty hospodárskej praxe
Projekty MVTS
Projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov
a doktorandov v dennej forme štúdia
Iné projekty*

2014
2
2
3
82
8
7
6

16
16
40
41
Spolu
171
167
*participácia na projektoch iných univerzít + projekty aplikovaného výskumu

Graf č. 3.1 - Štruktúra projektov riešených v roku 2014
(podľa počtu projektov)

1% 2%
Projekty EÚ (7.RP, Horizont 2020)

1%

Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie

49%

Projekty APVV
Projekty VEGA
Projekty KEGA
Projekty hosp. praxe

24%

Projekty MVTS
Inštitucionálne projekty
Projekty mladých prac. do 30 r.
Iné projekty*

10%
0%

4% 4%

5%
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Tabuľka č. 3.1.2. poskytuje prehľad o riešených projektoch v rokoch 2013 a 2014 z hľadiska získaných
finančných prostriedkov. Najvyšší objem získaných finančných prostriedkov plynul z projektov VEGA.
Graf č. 3.2 sumarizuje štruktúru celkových finančných prostriedkov získaných z grantov za roky 2013 a
2014.
Tabuľka č. 3.1.2. Získané finančné prostriedky z riešenia výskumných projektov za obdobie 2013 –
2014)
Získané finančné prostriedky (v eur)

Druh projektov

2013

2014

Projekty EÚ (7.RP)

57 721

54 200

Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie

427 974

0

Projekty APVV

99 066

91 713

Projekty VEGA

362 652

391 386

Projekty KEGA

41 294

48 942

Projekty hospodárskej praxe

64 257

34 276

Projekty MVTS

64 890

29 095

0

0

23 500

17 500

197 769

160 568

1 339 122

827 680

Inštitucionálne projekty
Projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov
a doktorandov v dennej forme štúdia
Iné projekty*
SPOLU

Graf č. 3.2 - Štruktúra finančných prostriedkov z riešenia
výskumných projektov v eur (2013, 2014)
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Inštitucionálne projekty
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400 000
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200 000
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Z tabuľky 3.1.3. a nadväzujúceho grafu č. 3.3 vyplýva, že najväčší počet projektov sa v roku 2014 riešil
na Národohospodárskej fakulte (30%), Obchodnej fakulte (21%) a Fakulte podnikového manažmentu
(17%). Z pohľadu získaných finančných prostriedkov na riešenie projektov v roku 2014 bola
najúspešnejšia Národohospodárska fakulta (graf č. 3.4 a tabuľka č. 3.1.4.).
Tabuľka č. 3.1.3.: Štruktúra riešených výskumných projektov na EU v Bratislave v roku 2014
NHF

OF

FHI

FPM

PHF

FMV

FAJ

ÚEaM

Spolu

Projekty EÚ (7.RP)

1

0

1

0

0

0

0

0

2

Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie

2

0

0

0

0

0

0

0

2

Projekty APVV

2

0

0

0

1

0

0

0

3

Projekty VEGA

30

10

10

21

7

3

0

1

82

Projekty KEGA

1

2

1

2

0

1

1

0

8

Projekty hospodárskej praxe

1

5

0

0

1

0

0

0

7

Projekty MVTS

2

3

0

0

0

0

0

1

6

Inštitucionálne projekty

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Projekty mladých učiteľov, vedeckých
pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia

5

3

3

2

2

1

0

0

16

Iné projekty*

6

13

6

3

6

2

5

0

41

SPOLU

50

36

21

28

17

7

6

2

167

Druh projektov

*participácia na projektoch iných univerzít + projekty aplikovaného výskumu

Graf č. 3.3 - Percentuálny podiel fakúlt na celkovom počte
výskumných projektov (2014)
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Graf č. 3.4 - Získané finančné prostriedky z výskumných projektov
za fakulty a celouniverzitné pracoviská v eur (2014)
500 000

452 512

400 000
300 000
200 000

103 956

100 000

78 224

71 659

75 572

22 289

2 341

21 128

FMV

FAJ

ÚEaM

0
NHF

OF

FHI

FPM

PHF

17

Tabuľka č. 3.1.4.: Získané finančné prostriedky z výskumných projektov podľa fakúlt a pracovísk EU v Bratislave v roku 2014
Druh projektov
Projekty EÚ (7.RP)
Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie
Projekty APVV
Projekty VEGA
Projekty KEGA
Projekty hospodárskej praxe
Projekty MVTS
Inštitucionálne projekty
Projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov
a doktorandov v dennej forme štúdia
Iné projekty*
SPOLU

Druh projektov
Projekty EÚ (7.RP)
Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie
Projekty APVV
Projekty VEGA
Projekty KEGA
Projekty hospodárskej praxe
Projekty MVTS
Inštitucionálne projekty
Projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov
a doktorandov v dennej forme štúdia
Iné projekty*
SPOLU

NHF

Získané finančné prostriedky v roku 2014 (v eur)
OF
FHI

FPM

16 200

0

38 000

0

0

0

0

0

73 323

0

0

0

205 764

52 890

31 328

57 518

14 173

13 502

1 949

11 907

0

25 876

0

0

10 203

850

0

0

0

0

0

0

5 439

3 145

3 442

2 234

127 410

7 693

3 505

0

452 512

103 956

78 224

71 659

PHF

Získané finančné prostriedky v roku 2014 (v eur)
FMV
FAJ

ÚEaM

0

0

0

0

0

0

0

0

18 390

0

0

0

36 618

4 182

0

3 086

0

5 070

2 341

0

8 400

0

0

0

0

0

0

18 042

0

0

0

0

2 211

1 029

0

0

9 953

12 008

0

0

75 572

22 289

2 341

21 128

*participácia na projektoch iných univerzít + projekty aplikovaného výskumu
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Tabuľka č. 3.1.5. a graf 3.5 poskytujú prehľad o počte podaných a získaných projektov na EU v Bratislave v roku 2014. Z uvedených údajov vyplýva, že
z hľadiska podávania nových projektov boli v roku 2014 najaktívnejšie Národohospodárska fakulta, Obchodná fakulta a Fakulta podnikového manažmentu.
Tabuľka č. 3.1.5.: Počet podaných a získaných projektov na EU v Bratislave v roku 2014
Počty projektov v roku 2014
Počet podaných projektov

Typ projektov

Počet získaných projektov 1

NHF

OF

FHI

FPM

PHF

FMV

FAJ

ÚEaM

NHF

OF

FHI

FPM

PHF

FMV

FAJ

ÚEaM

Projekty EÚ (7.RP, Horizont 2020)

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Projekty APVV

5

4

1

0

2

0

0

0

(5)

(4)

(1)

0

(2)

0

0

0

Projekty VEGA

11

10

5

14

6

2

1

0

8

5 (8)

5(5)

12

(5)

0

0

0

Projekty KEGA

3

5

5

20

2

0

5

0

0

1 (3)

(5)

(20)

(2)

0

(5)

0

Projekty hospodárskej praxe

1

2

0

0

0

0

0

0

(1)

(1)

0

0

0

0

0

0

Projekty MVTS

0

5

0

0

0

0

0

0

0

1 (3)

0

0

0

0

0

0

Inštitucionálne projekty

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Projekty mladých učiteľov,
vedeckých pracovníkov
a doktorandov v dennej forme
štúdia

7

4

5

0

4

2

0

0

5

3

3

0

2

1

0

0

Iné projekty*

6

3

3

0

1

0

0

6

(6)

1 (2)

1(3)

0

1

0

0

0

SPOLU

33

33

192

34

18

4

6

6

13
(12)

11
(21)

9
(14)

12
(20)

4 (9)

1

(5)

0

*participácia na projektoch iných univerzít + projekty aplikovaného výskumu
1
Ak nebol výsledok posudzovania projektov známy k 31.12.2014, ich počet je uvedený v zátvorke.
2
Fakulta hospodárskej informatiky uvádza počet podaných projektov za rok 2014: v počte získaných projektov za rok 2014 uvádza však aj projekty, ktoré podala v roku 2013, avšak
výsledok riešenia projektu bol známy až v roku 2014.
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Graf č. 3.5 - Počet podaných a získaných výskumných projektov
podľa jednotlivých fakúlt (2014)
Podané projekty

Nie je známy výsledok posudzovania

Získané projekty

40
30
20
10
0
NHF

OF

FHI

FPM

PHF

FMV

ÚEaM

FAJ

V roku 2014 pokračovala podpora mladých vedeckých pracovníkov a interných doktorandov na EU
v Bratislave formou implementácie schémy podpory projektov mladých vedeckých pracovníkov. V roku
2014 bolo podporených 16 projektov v celkovej výške 17 500,- eur. Prehľad o poskytnutých prostriedkoch
podľa jednotlivých fakúlt je uvedený v tabuľke č. 3.1.6..
Tabuľka č. 3.1.6.: Finančné prostriedky pridelené na riešenie projektov mladých vedeckých
pracovníkov a študentov 3. stupňa štúdia v dennej forme (porovnanie rokov 2013 a 2014, v eur)
NHF

OF

FHI

FPM

FMV

PHF

FAJ

ÚEaM

SPOLU

Rok 2013

5 813

2 965

4 115

2 899

3 030

3 113

0

1 565

23 500

Rok 2014

5 439

3 145

3 442

2 234

1 029

2 211

0

0

17 500

V roku 2014 sa na EU v Bratislave riešil 1 projekt z OP Veda a výskum (Univerzitný vedecký park pre
biomedicínu Bratislava) a 1 projekt z OP Vzdelávanie (Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia
a podpora medzinárodného výskumu na NHF EU v Bratislave). V oboch projektoch je zodpovedným
riešiteľom Národohospodárska fakulta (tabuľka č. 3.1.7.).
Tabuľka č. 3.1.7.: Projekty riešené z OP Výskum a vývoj a OP Vzdelávanie v rokoch 2013 – 2014
(porovnanie rokov 2013 a 2014, v eur)
Počet projektov

Získané finančné prostriedky

2013

2014

2013

2014

Zodpovedný riešiteľ projektu: Národohospodárska
fakulta EU v Bratislave – projekt OP VaV a projekt
OP Vzdelávanie

2

2

427 974

0

SPOLU

2

2

427 974

0

3.2. Existujúce schémy na podporu VVČ a doktorandského štúdia na EU v Bratislave
Na podporu vedeckovýskumných aktivít učiteľov a výskumných pracovníkov je na EU v Bratislave
zriadený Fond rozvoja vedy (FRV), ktorého prostriedky slúžia na:
-

podporu tvorivých pracovníkov (príspevok na účasť na vedeckých konferenciách, u ktorých je
predpoklad, že výstup bude publikovaný v zborníkoch registrovaných v databázach Web of Science
- WoS, SCOPUS),
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-

ocenenie tvorivých pracovníkov, ktorí vypracujú a predložia projekty v rámci schém európskych
fondov určených na podporu rozvoja vedy a výskumu (Horizont 2020), resp. v rámci programov
podporených zo štrukturálnych fondov EÚ zameraných na vedu a výskum. Za vypracovanie a
predloženie projektu, ktorý vypracujú a predložia tvoriví pracovníci v rámci schém európskych
fondov určených na podporu vedy a výskumu, resp. štrukturálnych fondov EÚ, udeľuje rektor EU
v Bratislave z FRV jednorazovú odmenu na projekt vo výške 450,- eur (za zapojenie sa do
konzorcia 250,- eur) a za schválený projekt odmenu 650,- eur (za schválený projekt v rámci
konzorcia 450,- eur).

-

podporu publikovania v domácich a zahraničných vedeckých karentovaných časopisoch a v
časopisoch registrovaných v databáze WoS a SCOPUS. Za publikovanú vedeckú stať v domácom
vedeckom karentovanom časopise, resp. v časopise registrovanom v databáze WoS alebo SCOPUS,
ktorého impakt faktor v poslednom roku, v ktorom je v čase zúčtovania odmeny známy, je ≥ 0,25,
udeľuje EU v Bratislave odmenu 350,- eur a v zahraničnom vedeckom karentovanom časopise,
resp. v časopise registrovanom v databáze WoS alebo SCOPUS, ktorého impakt faktor
v poslednom roku, v ktorom je v čase zúčtovania odmeny známy, je ≥ 0,25, odmenu 700,- eur.

-

podporu kvalifikačného rastu tvorivých pracovníkov.

V roku 2014 bola udelená i finančná odmena v celkovej výške 2 500,- eur autorom publikačných výstupov,
ktoré boli ocenené ako najlepšie publikačné výstupy EU v Bratislave v súlade s internou smernicou č.
1/2013 Zásady a kritériá udeľovania Ceny Ekonomickej univerzity v Bratislave za publikačnú činnosť.
Na podporu kvalifikačného rastu mladých vedeckých pracovníkov sú zamerané aj nasledovné opatrenia:
-

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;

-

po dobu 12 mesiacov od vymenovania za profesora poberá profesor, ktorý získal svoju kvalifikáciu
na EU v Bratislave a nedosiahol ešte 47 rokov veku v čase menovania, 75,- eur mesačne.

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 komplexného hodnotenia projektov sú riešiteľským
kolektívom prideľované finančné prostriedky na realizáciu ich výskumných aktivít (v prípade roka 2014
ako bolo uvedené v tabuľke č. 3.1.6.).
S cieľom stimulovať a podporiť kvalitu VVČ na EU v Bratislave a zvýšiť podiel doktorandov zapojených
do medzinárodných vedeckovýskumných projektov je na EU v Bratislave zriadený Fond na podporu
zahraničných mobilít doktorandov. V roku 2014 boli z Fondu podporení 9 študenti doktorandského štúdia
(3 z NHF, 2 z OF, 1 z FHI, 2 z FPM a 1 z FMV) v celkovej výške 8 900,- eur.
V rámci rozvoja podpory mobilít doktorandov EU v Bratislave a skvalitnenia prípravy ich dizertačných
prác bolo v roku 2012 podpísané Memorandum o spolupráci medzi EU v Bratislave a OECD, ktoré
umožňuje vybratým doktorandom absolvovať výskumné stáže v ústredí Organizácie pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj v Paríži. Na základe podpísaného memoranda absolvovali v roku 2014 šesťmesačnú
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výskumnú stáž v OECD 2 doktorandi EU v Bratislave (1 z Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave a
1 z Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave).
Jednotlivé fakulty majú tiež etablované dodatočné schémy a opatrenia, ktoré majú podporiť rozvoj VVČ
s osobitným dôrazom na mladých výskumných pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia.
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4.

PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV VEDECKOVÝSKUMNEJ PRÁCE

4.1.

Vedecké podujatia organizované na EU v Bratislave v roku 2014

V roku 2014 sa na EU v Bratislave uskutočnili viaceré medzinárodné vedecké konferencie, semináre,
workshopy a ďalšie vedecké podujatia.
Prehľad podujatí organizovaných Oddelením pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave:
- Informačný seminár SAIA Štipendiá SAIA pre doktorandov a postdoktorandov
Dátum konania: 18.02.2014
Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave (ďalej len „OVaDŠ EU v Bratislave“)
zorganizovalo v spolupráci so SAIA, n. o., pre všetkých doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
informačný seminár na tému Štipendiá SAIA pre doktorandov a postdoktorandov. Na seminári boli
prezentované možnosti financovania výskumných mobilít doktorandov a postdoktorandov s dôrazom na
program Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond) a ďalšie štipendijné ponuky.
- Informačný seminár Svet informačných zdrojov ProQuest
Dátum konania: 12.03.2014
OVaDŠ EU v Bratislave zorganizovalo informačné stretnutie so zástupcami spoločnosti ProQuest s
názvom Svet informačných zdrojov ProQuest. Podujatie bolo zamerané na e-knihy a ďalšie pramene z
oblasti ekonómie, ekonomiky a manažmentu (napríklad ABI inform), ktoré sú na EU v Bratislave
dostupné.
- Spoločné promócie študentov doktorandského štúdia jednotlivých fakúlt EU v Bratislave
Dátum konania: 25.09.2014
Spoločných promócií absolventov doktorandského štúdia jednotlivých fakúlt Ekonomickej univerzity
v Bratislave v roku 2014 sa zúčastnilo 54 absolventov doktorandského štúdia z Národohospodárskej
fakulty, Obchodnej fakulty, Fakulty hospodárskej informatiky, Fakulty podnikového manažmentu, Fakulty
medzinárodných vzťahov a Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach.
- Festival vedy - Európska noc výskumníkov 2014
Dátum konania: 26.09.2014
EU v Bratislave sa po štvrtýkrát zúčastnila na Festivale vedy - Európska noc výskumníkov 2014. Do
podujatia sa zapojili výskumníci a doktorandi z Národohospodárskej fakulty, Obchodnej fakulty, Fakulty
podnikového manažmentu, Fakulty medzinárodných vzťahov, Fakulty aplikovaných jazykov, ktorí
prezentovali svoj výskum a odpovedali na otázky návštevníkov v dvoch prezentačných stánkoch:
Ekonómia pre všetkých a Ekonómia hrou v priestoroch Starej tržnice v Bratislave. Na podujatí vo V –
KLUBe – Dom umenia vystúpil aj Ing. Ondrej Dúžik, doktorand Katedry štatistiky Fakulty hospodárskej
informatiky EU v Bratislave s prednáškou na tému Štatistika nie je nuda! Podnikovohospodárska fakulta sa
zapojila v Košiciach v obchodnom centre Atrium Optima.
- EDAMBA 2014 - Trendy a inovácie v ekonómii a manažmente
Dátum konania: 13.-14.11.2014
OVaDŠ EU v Bratislave zorganizovalo už 17. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a
mladých vedeckých pracovníkov EDAMBA 2014 - Trendy a inovácie v ekonómii a manažmente. Na
konferencii prezentovalo viac ako 80 študentov doktorandského štúdia a mladých vedeckých pracovníkov
zo Slovenska i zo zahraničia (Poľska, Maďarska, Ruskej federácie, Lotyšska a i.) najnovšie poznatky v
študijných odboroch ekonómie a manažmentu. Príspevky boli publikované v zborníku príspevkov
z konferencie, ktorý bol po konferencii vydaný a zaslaný na posúdenie do Thomson Reuters pre zaradenie
do Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index.
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- Prednáška Veda, ekonomika a etika
Dátum konania: 27.11.2014
Prednáška prof. Josefa Šmajsa z Masarykovej univerzity v Brne s názvom Veda, ekonomika a etika bola
určená pre doktorandov a tvorivých pracovníkov EU v Bratislave.
Prehľad vedeckých podujatí organizovaných v roku 2014 jednotlivými fakultami je uvedený v prílohe č. 1
správy.

4.2.

Vydávanie vedeckých časopisov

Na prezentovanie výsledkov výskumu učiteľov a výskumných pracovníkov EU v Bratislave a odborníkov
z externého prostredia univerzity sa na EU v Bratislave v roku 2014 vydávalo 18 titulov: 13 vedeckých
časopisov, 1 odborný časopis a 4 elektronické odborné časopisy.
Celouniverzitný vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave
Názov a typ: Ekonomické rozhľady (Economic Review), vedecký časopis
Periodicita vydávania: 4x ročne
Jazyk: slovenský, anglický, český
ISSN: 0323-262X
Obsahové zameranie: Poslaním časopisu Ekonomické rozhľady je
príspevkov do vedeckej diskusie, prehľadov, konzultácií, odborných
z oblasti ekonomických vedných disciplín, aplikovaného ekonomického
s osobitným zreteľom na problémy tranzitívnej ekonomiky. Príspevky
českom, anglickom jazyku a podliehajú recenznému konaniu.

publikovanie vedeckých statí,
názorov, recenzií a informácií
výskumu a hospodárskej praxe
sú publikované v slovenskom,

Redakcia vedeckého časopisu Ekonomické rozhľady vydala v roku 2014 (ročník 43) 4 čísla časopisu. Za
rok 2014 bolo publikovaných 21 príspevkov v slovenskom jazyku a 12 príspevkov v anglickom jazyku.
V jednotlivých kategóriách bolo publikovaných 11 vedeckých statí, 9 diskusií, 5 prehľadov a konzultácií, 1
názor, 7 recenzií a 1 informácia.
Časopisu sa podarilo v roku 2014 dosiahnuť stabilizovaný počet príspevkov v anglickom jazyku na úrovni
nad 30% (konkrétne 36%) a súčasne sa zvýšil počet hodnotených kategórií vedeckého časopisu (vedecké
state, konzultácie, diskusie, prehľady) na viac ako 80%.
Webové sídlo časopisu Ekonomické rozhľady je súčasťou webového portálu EU v Bratislave v časti Veda
a výskum. Archív vydaní časopisu má možnosť prehliadania plných textov a samostatných abstraktov
každého príspevku (v oboch elektronických formátoch .html a .pdf). Vydania časopisu sú prístupné od
ročníka 42 (2013) do úrovne plných textov vo formáte .pdf, archívne vydania časopisu sú prístupné do
úrovne plných textov a abstraktov až po ročník 37 (2007) vrátane.
Vedecký časopis Ekonomické rozhľady je indexovaný prostredníctvom Google Scholar a etablovaný v
medzinárodnej databáze Index Copernicus (kategória Social Sciences). Za rok 2013 bola časopisu
pridelená hodnota ICV (Index Copernicus Value) 5,11, čo je nárast oproti predchádzajúcemu roku (ICV za
rok 2012 bol 4,26). Ďalším významným krokom na ceste k zvýšeniu prestíže časopisu je akceptácia a
zaradenie obsahu plných textov časopisu do kolekcie multiodborovej a medziodborovej medzinárodnej
databázy EBSCO (USA).
Vedecký časopis Ekonomické rozhľady sa riadi Etickým kódexom pre publikovanie príspevkov vo
vedeckom časopise ER, ktorý je zverejnený aj na webovom sídle časopisu.
Prehľad vedeckých časopisov vydávaných jednotlivými fakultami poskytuje tabuľka č. 4.2..
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Tabuľka č. 4.2. : Vedecké časopisy vydávané fakultami EU v Bratislave v roku 2014
Názov časopisu

Nová ekonomika

Regional Direct

Finančné trhy

Typ časopisu

vedecký
recenzovaný
časopis

vedecký
recenzovaný
časopis
elektronický
odborný
recenzovaný
časopis

Periodicita
vydávania

Obsahové zameranie

Jazyk

ISSN

NHF

4 x ročne

V časopise sú publikované state a analytické štúdie
z oblasti ekonomickej teórie, hospodárskej politiky,
financií, bankovníctva, sociálneho rozvoja, poisťovníctva,
verejnej správy, regionálneho rozvoja, a pod. V časopise
sa rovnako venuje pozornosť aktuálnym problémom
tranzitívnych ekonomík, integračným procesom v Európe
a problémom svetovej ekonomiky v podmienkach
globalizácie a formovania novej (znalostnej) ekonomiky na
začiatku tisícročia.

slovenský, anglický

1336-1732

NHF

2 x ročne

Rozvoj regiónov v kontexte európskych rozvojových
politík.

slovenský, anglický

1337-8473

NHF

mesačne

Finančný trh, bankovníctvo, menová politika,
medzinárodné financie.

slovenský, anglický

1336-5711

Fakulta

FOR-FIN

odborný časopis

NHF

mesačne

Finančný trh, bankovníctvo, menová politika,
medzinárodné financie.

slovenský, anglický

1339-5416

Sociálno-ekonomický obzor

elektronický
odborný
recenzovaný
časopis

NHF

4 x ročne

Teoretické a praktické otázky sociálno-ekonomického
rozvoja, aktuálne trendy spoločensko-ekonomického
vývoja v krajinách EÚ a vo svete.

slovenský, anglický

1339-2387

4 x ročne

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.

slovenský, anglický

1337-7493

Studia commercialia Bratislavensia

vedecký časopis

OF
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Názov časopisu

Ekonomika cestovného ruchu
a podnikanie

Typ časopisu

vedecký časopis

Fakulta

OF

Periodicita
vydávania

Obsahové zameranie

Jazyk

ISSN

4 x ročne

Teoretické, metodologické a 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.

slovenský

1337-9313

slovenský, český,
anglický

1336-3514

anglický

1452-774X

slovenský

1336-3301

slovenský, anglický

1339-3502

Publikovanie teoretických a aplikačných poznatkov
získaných v ekonomickom výskume a hospodárskej praxi
z oblasti hospodárskej informatiky,
účtovníctva, audítorstva, ekonometrie, operačného
výskumu, aplikovanej štatistiky, aktuárstva, s akcentom na
aktuálne otázky harmonizácie, integrácie a kompatibility
s európskou i svetovou metodológiou a praxou.
Časopis s medzinárodnou reputáciou umožňuje autorom
prezentovať ich výskumný pokrok, skvalitňovať
praktizovanie a chápanie informačných systémov
organizácie. Prijíma teoretické, metodologické a
empirické príspevky - práce, ktoré významne prispievajú k
tematickým okruhom časopisu, t.j. manažérske
informačné systémy. Priestor sa poskytuje originálnemu
empirickému a vývojovému výskumu.
Publikovanie vedeckých článkov z oblasti ekonomiky a
manažmentu, podnikovej ekonomiky, finančného
manažmentu, strategického manažmentu, finančných
investícií, logistiky.

Ekonomika a informatika

vedecký časopis

FHI

2 x ročne

Manažérske informačné systémy

medzinárodný
vedecký časopis

FHI

4x ročne

Ekonomika a manažment

vedecký časopis

FPM

3 x ročne

Almanach

vedecký časopis

FMV

4 x ročne

Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky.

4 x ročne

Medzinárodné ekonomické, právne, politické a kultúrne
vzťahy.

slovenský, anglický

1336-1562
(print)
1339-2751
(online)

2 x ročne

Vedecký časopis je zameraný na rozvíjanie ekonomickej
teórie, manažmentu, marketingu, financií a ich aplikácii v
podnikovej praxi. Obsahuje vedecké state, príspevky do
vedeckej diskusie, prehľady a názory odborníkov z praxe,
konzultácie a recenzie.

slovenský, český,
anglický

1335-9746

Medzinárodné vzťahy

Podniková revue

vedecký časopis

vedecký časopis

FMV

PHF
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Názov časopisu

Typ časopisu

Fakulta

Periodicita
vydávania

Acta Oeconomica Cassoviensia

vedecký časopis

PHF

2 x ročne

Journal of Innovations and Applied
Statistics

odborný online
časopis

PHF

1 x ročne

Manažment v teórii a praxi

odborný online
časopis

PHF

4 x ročne

Lingua et vita

vedecký časopis

FAJ

2 x ročne

Obsahové zameranie
Vedecký časopis je zameraný na rozvoj poznatkov z
oblasti ekonomických teórií a ich aplikácie v praxi. Časopis
pokrýva témy z oblasti ekonomiky, manažmentu,
marketingu, financií, znalostnej ekonomiky, atď. Zvlášť sa
zameriava na príspevky týkajúce sa problematiky strednej
a východnej Európy, ako aj členských krajín EÚ.
Je určený čitateľom z radov štatistikov, aplikovaných
štatistikov, teoretických inovátorov, ako aj technológov vo
všetkých výrobných, ale aj nevýrobných odvetviach.
Zámerom vydavateľa časopisu je vytvoriť priestor pre
autorov z vedeckovýskumných a vzdelávacích inštitúcií,
ako aj pre autorov z podnikovej praxe, ktorí sa chcú
podeliť o svoje výsledky výskumu a prispieť k tvorbe
nových poznatkov v oblasti riadenia podnikov.
Aplikovaná lingvistika, odborná komunikácia,
translatológia, kultúra krajín cieľových jazykov.

Jazyk

ISSN

anglický

1337-6020

slovenský, anglický

1338-5224

slovenský, český,
anglický

1336-7137

slovenský, anglický,
nemecký, ruský,
taliansky,
francúzsky,
španielsky

1338-6743
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4.3.

Publikačné výstupy za rok 2014

Prehľad výstupov publikačnej činnosti zaregistrovaných k 10.04.2015 v Slovenskej ekonomickej knižnici
publikovaných akademickými pracovníkmi jednotlivých fakúlt a celouniverzitných pracovísk EU
v Bratislave vo vybratých kategóriách uvádza tabuľka č. 4.3.1.. Na základe uvedených údajov možno
konštatovať, že počet publikačných výstupov akademických pracovníkov univerzity ako celku
medziročne poklesol (graf č. 4.3 ilustruje porovnanie počtu publikačných výstupov podľa fakúlt EU
v Bratislave v období rokov 2013-2014). Tabuľka č. 4.3.2. ďalej poukazuje na relatívne nízku mieru
zastúpenia najbonitnejších publikácií v celom rozsahu publikačnej činnosti v horizonte rokov 2011-2014.
Tabuľka č. 4.3.1.: Súhrnný prehľad výstupov publikačnej činnosti fakúlt a celouniverzitných
pracovísk
EU
v
Bratislave
za
rok
2014
vo
vybratých
kategóriách
(k 10.04.2015)

AAA
AAB
ABA

ABB
ABC
ABD
ACA
ACB
ACC
ACD
ADC
ADD
ADE

Štatistika záznamov
podľa kategórií publikačnej činnosti
Vedecké monografie vydané v zahraničných
vydavateľstvách
Vedecké monografie vydané v domácich
vydavateľstvách
Štúdie charakteru vedeckej monografie v
časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných
vydavateľstvách
Štúdie charakteru vedeckej monografie v
časopisoch a zborníkoch vydané v domácich
vydavateľstvách
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v
zahraničných vydavateľstvách
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v
domácich vydavateľstvách
Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných
vydavateľstvách
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich
vydavateľstvách
Kapitoly vo VŠ učebniciach vydané v zahraničných
vydavateľstvách
Kapitoly vo VŠ učebniciach vydané v domácich
vydavateľstvách
Vedecké práce v zahraničných karentovaných
časopisoch
Vedecké práce v domácich karentovaných
časopisoch
Vedecké práce v ostatných zahraničných
časopisoch

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Vedecké práce v zahraničných časopisoch
ADM registrovaných v databázach Web of Science alebo
SCOPUS
Vedecké práce v domácich časopisoch
ADN registrovaných v databázach Web of Science alebo
SCOPUS
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných
AEC
vedeckých zborníkoch, monografiách
Vedecké práce v domácich recenzovaných
AED
vedeckých zborníkoch, monografiách
Abstrakty vedeckých prác v zahraničných
AEG
karentovaných časopisoch
Abstrakty vedeckých prác v domácich
AEH
karentovaných časopisoch
Abstrakty vedeckých prác v zahraničných
AEM časopisoch registrovaných v databázach Web of
Science alebo SCOPUS

NHF

OF

FHI

FPM

PHF

FMV

FAJ

ÚEaM

EU

1

0

0

1

1

0

1

0

4

8

7

6

15

1

3

2

2

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

1

3

0

0

0

0

9

8

0

2

0

0

3

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

11

7

8

1

1

3

0

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

11

0

0

1

8

0

0

0

20

4

3

2

4

3

2

0

0

17

29

12

9

18

27

10

7

1

109

87

70

70

57

52

41

44

0

414

5

6

2

1

6

5

1

0

25

0

0

0

0

1

1

0

0

2

11

8

1

3

0

2

22

0

47

58

170

41

357

32

51

52

0

752

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
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AEN
AFA
AFB
AFC
AFD
AFE
AFF
AFG
AFH

AGJ

BAA
BAB
BBA
BBB

Štatistika záznamov
podľa kategórií publikačnej činnosti
Abstrakty vedeckých prác v domácich časopisoch
registrovaných v databázach Web of Science alebo
SCOPUS
Publikované pozvané príspevky na zahraničných
vedeckých konferenciách
Publikované pozvané príspevky na domácich
vedeckých konferenciách
Publikované príspevky na zahr. vedeckých
konferenciách
Publikované príspevky na domácich vedeckých
konferenciách
Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných
vedeckých konferencií
Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich
vedeckých konferencií
Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých
konferencií
Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých
konferencií
Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov,
prihlášky dizajnov, prihlášky ochranných známok,
žiadosti o udelenie dodatkových ochranných
osvedčení, prihlášky topografií polovodičových
výrobkov, atď.
Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných
vydavateľstvách
Odborné knižné publikácie vydané v domácich
vydavateľstvách
Kapitoly v odborných knižných publikáciách
vydané v zahraničných vydavateľstvách
Kapitoly v odborných knižných publikáciách
vydané v domácich vydavateľstvách

BCB Učebnice pre stredné a základné školy
BCI

Skriptá a učebné texty

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch
Heslá v odborných terminologických slovníkoch a
BDA encyklopédiách vydaných v zahraničných
vydavateľstvách
Heslá v odborných terminologických slovníkoch a
BDB encyklopédiách vydaných v domácich
vydavateľstvách
Odborné práce v zahraničných karentovaných
BDC
časopisoch
Odborné práce v domácich karentovaných
BDD
časopisoch
Odborné práce v ostatných zahraničných
BDE
časopisoch
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Odborné práce v zahraničných časopisoch
BDM registrovaných v databázach Web of Science alebo
SCOPUS
Odborné práce v domácich časopisoch
BDN registrovaných v databázach Web of Science alebo
SCOPUS
Odborné práce v zahraničných zborníkoch
BEE
(konferenčných aj nekonferenčných)
Odborné práce v domácich zborníkoch
BEF
(konferenčných aj nekonferenčných)
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí
Abstrakty odborných prác v zborníkoch z domácich
BFB
podujatí
Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre,
CAA umelecké preklady publikácií, autorské katalógy
vydané v zahraničných vydavateľstvách

NHF

OF

FHI

FPM

PHF

FMV

FAJ

ÚEaM

EU

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

2

1

7

0

2

0

0

30

75

0

4

1

2

0

0

0

82

102

37

79

64

38

7

26

3

351

149

108

97

47

54

75

44

7

574

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

2

4

7

3

2

1

2

0

21

19

1

19

19

15

0

0

0

73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

1

1

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

4

11

3

3

0

0

0

2

0

16

4

8

11

16

2

2

11

0

53

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

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

0

1

2

1

0

0

7

90

10

19

76

25

37

2

0

259

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

8

2

1

2

3

4

0

26

10

3

0

10

8

0

4

0

35

1

2

2

1

0

0

0

0

5

0

0

14

0

15

0

0

0

29

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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CAB
CDC
CDD
CDE
CDF

Štatistika záznamov
podľa kategórií publikačnej činnosti
Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre,
umelecké preklady publikácií, autorské katalógy
vydané v domácich vydavateľstvách
Umelecké práce a preklady v zahraničných
karentovaných časopisoch
Umelecké práce a preklady v domácich
karentovaných časopisoch
Umelecké práce a preklady v zahraničných
nekarentovaných časopisoch
Umelecké práce a preklady v domácich
nekarentovaných časopisoch

NHF

OF

FHI

FPM

PHF

FMV

FAJ

ÚEaM

EU

0

0

0

0

0

0

3

0

3

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

0

0

0

0

0

0

0

EAI

Prehľadové práce

0

1

0

0

0

1

0

0

1

EAJ

Odborné preklady publikácií

0

0

0

0

0

0

1

0

1

FAI

Zostavovateľské práce knižného charakteru
(bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky,
zborníky, atlasy)

11

17

10

25

6

5

7

1

81

SPOLU

734

497

412

742

304

253

242

14

3150

Graf č. 4.3 - Porovnanie počtu publikačných výstupov podľa fakúlt
EU v Bratislave v období 2013-2014
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Tabuľka č. 4.3.2.: Porovnanie výstupov publikačnej činnosti tvorivých pracovníkov EU v
Bratislave za obdobie 2011 – 2014
Počty publikácií EU v Bratislave podľa jednotlivých kategórií (A1, A2, B, C, ostatné kategórie)
za roky 2011-2014
Kategórie publikačnej činnosti
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru
37
37
85
66
vedeckej monografie
Vedecké monografie (AAA, AAB)
23
15
53
44
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru
vedeckej monografie (ABA, ABB)
Kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD)
Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie
Vysokoškolské učebnice (ACA, ACB)

2

2

6

0

12
252
48

20
243
44

26
237
59

22
197
36
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Počty publikácií EU v Bratislave podľa jednotlivých kategórií (A1, A2, B, C, ostatné kategórie)
za roky 2011-2014
Kategórie publikačnej činnosti
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Odborné knižné práce (BAA, BAB)
42
35
9
6
Učebnice pre základné a stredné školy (BCB)
4
13
6
16
Skriptá a učebné texty (BCI)
64
68
82
53
Prehľadové knižné práce (EAI)
3
2
1
1
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)
Vedecké práce v časopisoch registrovaných v
databázach Web of Science alebo SCOPUS (ADM,
ADN)**
Abstrakty vedeckých prác v časopisoch
registrovaných v databázach Web of Science alebo
SCOPUS (AEM, AEN)**
Skupina C- Ostatné recenzované publikácie
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach (ACC,
ACD)
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 knižných publikáciách
(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 recenzovaných zborníkoch (BEC,
BED)

1

2

0

3

0

0

1

1

90

79

79

81

24

28

53

65

23

28

35

37

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

x

x

18

27

x

x

0

0

3082

2823

3296

2761

0

0

9

2

365

563

587

523

584

583

878

799

1677

1203

1297

1037

41

57

98

96

3

6

1

4

0

0

3

0

0

0

0

0

366

339

371

266

5

18

x

x
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Počty publikácií EU v Bratislave podľa jednotlivých kategórií (A1, A2, B, C, ostatné kategórie)
za roky 2011-2014
Kategórie publikačnej činnosti
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Abstrakty odborných prác z domácich
41
54
52
34
a zahraničných podujatí (BFA, BFB)
Legislatívne dokumenty (BGH)
Umelecké práce, preklady a reprodukované
výtvarné diela v nekarentovaných časopisoch
(CDE, CDF)
Sumár za EU v Bratislave (skupiny
A1+A2+B+C)
Ostatné kategórie
Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných
vedeckých zborníkoch (AEE)

0

0

x

x

0

0

0

0

3395

3131

3671

3089

427

599

815

513

2

2

x

x

9

3

x

x

2

0

0

0

9

12

4

1

24

13

9

7

5

4

x

x

6

6

x

x

Štandardy, normy (BGG)
Kvalifikačné práce dizertačné, habilitačné (DAI)
Recenzie v časopisoch a zborníkoch (EDI)

2
71
93

1
81
95

1
105
81

0
80
69

Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch
a zborníkoch (EDJ)

8

2

3

5

4
106
86

1
278
101

2
358
110

0
163
127

x

x

0

0

x

x

53

26

x

x

89

35

3822

3730

4486

3602

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 zahraničných nerecenzovaných
zborníkoch (BEE)
Odborné práce v domácich nerecenzovaných
zborníkoch (BEF)

Výskumné štúdie a priebežné správy (GAI)
Práce zverejnené na internete (GHG)
Rôzne publikácie a dokumenty (GII)
Odborné práce v časopisoch registrovaných v
databázach Web of Science alebo SCOPUS (BDM,
BDN)**
Odborné práce v zahraničných zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných) (BEE) - roky
2013,2014***
Odborné práce v domácich zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných) (BEF) - roky
2013, 2014***
Celkový sumár za EU v Bratislave (skupiny
A1+A2+B+C+ostatné kategórie)

* Stav k 10.04.2015.
** Kategória publikačnej činnosti doplnená na základe Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 o centrálnom registri evidencie
publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2013.
*** Kategória publikačnej činnosti premenovaná na základe Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 o centrálnom registri
evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2013.
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Oceňovanie publikačných výstupov v roku 2014:
V roku 2014 boli na návrh fakúlt a na základe tajného hlasovania členov komisie pre udeľovanie Ceny
Ekonomickej univerzity v Bratislave za publikačnú činnosť ocenené nasledujúce publikácie
akademických pracovníkov EU v Bratislave publikované v roku 2013:
a) V kategórii vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch /ADC/
Income convergence prospects in Europe: Assesing the role of human capital dynamics
(Economic Systems, 2013, Vol. 37, Issue 4, pp. 493 - 507)
Autori: Ing. Miroslava Havettová, PhD. a Ing. Martin Lábaj, PhD. (NHF)
b) V kategórii vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch /ADD/
Solving the Real-life Vehicle Routing Problem with Time Windows Using Self Organizing
Migrating Algorithm (Ekonomický časopis, č. 5, 2013, s. 497-513)
Autori: prof. Ing. Ivan Brezina, CSc., doc. Mgr. Juraj Pekár, PhD. a Ing. Zuzana Čičková, PhD.
(FHI)
c) V kategórii vedecké monografie /AAA, AAB/
Finančný manažment na prahu 21. storočia (Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava, 2013, ISBN
978-80-225-3721-6)
Autori: prof. Ing. Peter Markovič, PhD., Ing. Alena Tóthová, PhD. a Ing. Magdaléna Kubranová,
PhD. (FPM)
d) V kategórii vysokoškolské učebnice /ACA, ACB/
Úvod do výskumu trhu (Vydavateľstvo Sprint2, Bratislava, 2013, ISBN 978-80-89393-95-4)
Autori: doc. Ing. Kornélia Richterová, CSc., Ing. Dagmar Klepochová, PhD., Ing. Mgr. Janka
Kopaničová, PhD., Ing. Štefan Žák, PhD. a Ing. Dana Vokounová, PhD. (OF)
Okrem uvedených prác boli finančne odmenené aj všetky vedecké state, ktoré tvoriví pracovníci EU
v Bratislave publikovali v roku 2013 v karentovaných časopisoch.
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VEDECKÁ VÝCHOVA ŠTUDENTOV 3. STUPŇA ŠTÚDIA

5.

Vzdelávanie na 3. stupni štúdia sa na EU v Bratislave uskutočňuje v 15 akreditovaných študijných
odboroch a 16 študijných programoch.
Prehľad akreditovaných študijných odborov a študijných programov poskytovaných na EU v Bratislave
v roku 2014 je zmapovaný v tabuľke č. 5.1.. Tabuľka č. 5.2. uvádza vývoj počtu študentov
doktorandského štúdia v rokoch 2012 – 2014. Tabuľka č. 5.3. dokumentuje počet študentov
doktorandského štúdia podľa jednotlivých fakúlt. Ďalšie aspekty doktorandského štúdia na EU
v Bratislave špecifikujú tabuľky č. 5.4. a č. 5.5..
Tabuľka č. 5.1.: Prehľad akreditovaných študijných odborov a študijných programov 3. stupňa
štúdia na EU v Bratislave k 31.12.2014

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

3.3.16

Ekonomika a manažment podniku

Ekonomika a manažment podniku

3.3.13

Finančný manažment

Finančný manažment podniku

3.3.17

Medzinárodné ekonomické vzťahy

Medzinárodné ekonomické vzťahy

Tabuľka č. 5.2.: Vývoj počtu študentov 3. stupňa štúdia na EU v Bratislave za obdobie 2012 – 2014
Študenti 3. stupňa štúdia
(zo SR)

Študenti 3. stupňa štúdia
(zahraniční)

Interní

Externí

Interní

Externí

Absolventi
3. stupňa štúdia
spolu

Rok 2012

210

169

6

22

113

Rok 2013

180

133

6

21

106

Rok 2014

168

127

6

19

77

Rok
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Tabuľka č. 5.3.: Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia na jednotlivých fakultách EU v Bratislave
k 31.12.2014
Študenti 3. stupňa
štúdia
zo SR

Zahraniční
študenti
3. stupňa štúdia

Absolventi
3. stupňa štúdia
za rok 2013

% absolventov
na celkovom
počte študentov 3.
stupňa štúdia

Interní

Externí

Interní

Externí

Interní

Externí

NHF

53

23

3

0

15

1

20,3%

OF

28
26

29
18

1
0

4
0

12
6

4
8

25,8%
31,8%

PHF

26
21

26
13

0
0

11
1

10
4

9
1

30,2%
14,3%

FMV

14

18

2

3

3

4

18,9%

SPOLU

168

127

6

19

50

27

24,1%

FHI
FPM

Tabuľka č. 5.4.: Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia na EU v Bratislave v roku 2014
Riadok
1.

Ukazovateľ
Zaradení v 3. stupni štúdia spolu

2.
3.
4.

z toho (z r. 1)

5.
6.

Celkový počet
295

pre potrebu škol. pracoviska

178

pre iné pracoviská

117

v dennej forme

168

v externej forme

127

Novoprijatí na 3. stupeň štúdia

76

7.

pre potrebu škol. pracoviska

38

8.

pre iné pracoviská

38

denní študenti

50

10.

externí študenti

26

11.

štud. 3. stupňa zo škol. pracoviska

0

9.

z toho (z r. 6)

12.

V roku 2013 štúdium 3. stupňa ukončili

13.

z toho (z r. 12)

14.

Počet predčasne ukončených študentov 3. stupňa

26

15.

Počet zahraničných študentov 3. stupňa

25

16.

z toho (z r. 15)

počet "vládnych štipendistov"

1

17.

z toho (z r. 15)

počet študentov 3. stupňa študujúcich na vlastné
náklady

1

77

v plánovanom termíne

67

v novourčenom termíne

10

Pozn.: v riadkoch 1. a 6. nie sú zahrnutí zahraniční štátni príslušníci
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Tabuľka č. 5.5.: Absolventi 3. stupňa štúdia na EU v Bratislave v roku 2014

Študijný odbor 3. stupňa štúdia

Z toho počet zahraničných
absolventov

Počet absolventov
Externí

Interní

Interní

Externí

3.3.3 Ekonomická teória

7

1

0

0

3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj

6

0

0

0

3.3.7 Financie

1

0

0

0

3.3.8 Poisťovníctvo

1

0

0

0

3.3.10 Obchod a marketing

3

2

0

0

3.3.11 Odvetvové a prierezové ekonomiky

4

2

0

0

3.3.12 Účtovníctvo

3

2

0

0

3.3.13 Finančný manažment

3

2

0

2

3.3.16 Ekonomika a manažment podniku

11

8

0

0

3.3.17 Medzinárodné ekonomické vzťahy

3

4

1

1

3.3.18 Medzinárodné podnikanie

2

0

0

0

3.3.19 Svetová ekonomika

3

0

0

0

3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii

2

3

0

0

3.3.25 Ekonometria a operačný výskum

1

3

0

1

50

27

1

4

SPOLU

Organizácia doktorandského štúdia
Doktorandské štúdium sa v roku 2014 uskutočňovalo v gescii odborových, resp. spoločných odborových,
komisií a vo vyššieuvedených akreditovaných študijných odboroch/študijných programoch 3. stupňa
štúdia.
Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. Študijný plán zostavuje školiteľ
a predkladá na schválenie odborovej komisii. V roku 2014 pôsobilo na EU v Bratislave na 3. stupni štúdia
188 školiteľov (tabuľka č. 5.6.). Vzhľadom na počet interných (174) a externých (146) doktorandov to
znamená, že na jedného školiteľa pripadalo v prepočte 0,93 interného doktoranda, resp. 1,70 z celkového
počtu interných a externých doktorandov (tabuľka č. 5.7.).
Tabuľka č. 5.6.: Počet interných a externých školiteľov pre jednotlivé študijné programy
k 31.12.2014
Študijný odbor/študijný program 3. stupňa
štúdia

Počet interných školiteľov

Počet externých školiteľov

Docenti

Docenti

Profesori

Profesori

3.3.3 Ekonomická teória / Ekonomická teória

1

5

1

1

3.3.3 Ekonomická teória / Hospodárska politika

2

4

0

0

3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj / Verejná
správa a regionálny rozvoj

1

2

0

0

3.3.7 Financie / Financie a bankovníctvo

9

6

0

0

3.3.8 Poisťovníctvo / Poisťovníctvo

1

1

0

0

7

5

1

0

10

5

0

0

9

2

0

3

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
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3.3.19 Svetová ekonomika/Svetová ekonomika

7

1

1

3

3.3.12 Účtovníctvo/Účtovníctvo

5

3

0

0

12

5

0

0

6

4

0

1

14

10

0

1

5

3

0

0

8

6

0

2

4

5

5

1

3.3.24 Kvantitatívne metódy
v ekonómii/Kvantitatívne metódy v ekonómii
3.3.25 Ekonometria a operačný
výskum/Ekonometria a operačný výskum
3.3.16 Ekonomika a manažment
podniku/Ekonomika a manažment podniku
3.3.13 Finančný manažment/Finančný manažment
podniku
3.3.17 Medzinárodné ekonomické
vzťahy/Medzinárodné ekonomické vzťahy
3.3.16 Ekonomika a manažment
podniku/Ekonomika a manažment podniku

Tabuľka č. 5.7.: Miera zaťaženia školiteľov na 3. stupni štúdia v roku 2014
Indikátor
Počet denných študentov 3. stupňa štúdia k 31.12.2014

174

Počet externých študentov 3. stupňa štúdia k 31.12.2014

146

Počet školiteľov na EU v Bratislave

188

Počet denných študentov 3. stupňa štúdia / školiteľ

0,93

Počet denných a externých študentov 3. stupňa štúdia / školiteľ

1,70

V rámci vedeckej časti štúdia sa študenti 3. stupňa zapájajú do VVČ školiacich pracovísk a do riešenia
vedeckovýskumných projektov. Povinnosťou študentov 3. stupňa štúdia je publikovať výstupy svojej
VVČ. Prehľad výstupov publikačnej činnosti študentov 3. stupňa EU v Bratislave v roku 2014 podľa
jednotlivých kategórií uvádza tabuľka č. 5.8.
Tabuľka č. 5.8.: Publikačné výstupy študentov 3. stupňa štúdia EU v Bratislave za rok 2014
Študenti 3. stupňa štúdia
v dennej forme štúdia

Študenti 3. stupňa štúdia
v externej forme štúdia

9,42

4,25

Publikované state v karentovaných
časopisoch

3

0

Publikované state vo vedeckých
časopisoch vo WoS

1

0

70,08

17,33

17

6

Publikované príspevky v zborníkoch z
konferencií (v zahraničí)

70,5

6,33

Publikované príspevky v zborníkoch z
konferencií (domáce)

153,83

28

SPOLU

324,83

61,91

Typ publikácie
Monografie, učebnice, vysokoškolské
učebné texty

Publikované state v ostatných vedeckých
časopisoch (domáce a zahraničné)
Publikované state v odborných
časopisoch (domáce a zahraničné)
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HABILITAČNÉ A INAUGURAČNÉ KONANIE

6.

V roku 2014 bol vedecko-pedagogický titul docent udelený 12 akademickým pracovníkom EU
v Bratislave. Prehľad udelených vedecko-pedagogických titulov docent je uvedený v tabuľke č. 6.1..
Tabuľka č. 6.1.: Udelené vedecko-pedagogické tituly docent v roku 2014
Por.
číslo
1.

Fakulta

S účinnosťou od

RNDr. Viera Labudová, PhD.

FHI

1.1.2014

2.

Ing. Peter Sika, PhD.

NHF

1.1.2014

3.

Ing. Eduard Baumöhl, PhD.

PHF

1.1.2014

4.

Ing. Štefan Lyócsa, PhD.

PHF

1.1.2014

5.

Ing. Zuzana Čičková, PhD.

FHI

1.3.2014

6.

Ing. Ľubica Sipková, PhD

FHI

1.3.2014

7.

Ing. Anita Romanová, PhD.

FPM

1.5.2014

8.

Ing. Silvia Šipikalová, PhD.

NHF

1.5.2014

9.

Ing. Tomáš Výrost, PhD.

PHF

1.5.2014

10.

Ing. Karol Szomolányi, PhD.

FHI

1.8.2014

11.

Ing. Michaela Chocholatá, PhD.

FHI

1.8.2014

12.

Ing. Jitka Meluchová, PhD.

FHI

1.11.2014

Meno docenta

Na zasadnutiach Vedeckej rady EU v Bratislave sa v roku 2014 zrealizovalo 1 vymenúvacie konanie za
profesora. Konkretizácia je uvedená v tabuľke č. 6.2..
Tabuľka č. 6.2.: Inauguračné konania na VR EU v roku 2014
P. č.
1.

Meno profesora
doc. Ing. Miloš Tumpach, PhD.

Fakulta

Schválené vo VR EU
v Bratislave

FHI

21.10.2014

Dekrét profesora si v roku 2014 na základe vymenovania prezidentom SR prevzali 2 akademickí
pracovníci EU v Bratislave. Konkretizácia je uvedená v tabuľke č. 6.3..
Tabuľka č. 6.3.: Zoznam profesorov EU v Bratislave vymenovaných prezidentom SR v roku 2014
P. č.

Meno profesora

Fakulta

Schválené vo
VR EU v
Bratislave

Vymenovaný
prezidentom SR

1.

doc. Ing. Štefan Čarnický, PhD.

PHF

11.3.2013

26.5.2014

2.

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

NHF

16.12.2013

26.5.2014
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7.

ČESTNÉ TITULY DR. H. C. EU V BRATISLAVE

Čestný titul „Doctor honoris causa Ekonomickej univerzity v Bratislave“ (Dr. h. c.) bol v roku 2014
udelený 3 osobnostiam. Prehľadová informácia je obsiahnutá v tabuľke č. 7.1..
Tabuľka č. 7.1.: Udelenie čestného titulu Dr. h. c. Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2014

P. č.

Meno a priezvisko

Dátum
udelenia

1.

José Manuel Barroso

28.4.2014

2.

Ing. Michal Kováč, CSc.

3.12.2014

3.

doc. Ing. Peter Mihók, CSc.

3.12.2014

8.

Stručná charakteristika
Predseda Európskej komisie, významná,
medzinárodne uznávaná osobnosť, ktorá
svojim celoživotným dielom podstatným
spôsobom prispela k šíreniu myšlienok
humanizmu, demokracie a porozumenia
medzi národmi najmä v rámci európskej
integrácie, ako aj k rozvoju európskej vedy
a vzdelávania.
Prvý prezident Slovenskej republiky
a mimoriadne významná osobnosť
politického, hospodárskeho a spoločenského
života v rámci Slovenskej republiky, ale aj
v zahraničí.
Predseda Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory a predseda Svetovej
komorovej federácie Medzinárodnej
obchodnej komory

ČESTNÉ TITULY „PROFESOR EMERITUS“ NA EU V BRATISLAVE

V roku 2014 nebolo vo VR EU v Bratislave schválené udelenie čestného titulu „profesor emeritus“.
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9.

ŠVOČ NA EU V BRATISLAVE

V rámci EU v Bratislave študenti pravidelne prezentujú výsledky svojho vedeckého a odborného
pôsobenia v rámci Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) vo fakultných kolách ŠVOČ
a v celouniverzitnom kole ŠVOČ. V roku 2014 sa fakultné kolá uskutočnili na všetkých fakultách EU
v Bratislave. Najlepšia fakultná študentská práca bola nominovaná do celouniverzitného kola ŠVOČ. Vo
fakultných kolách bolo v roku 2014 prezentovaných spolu 154 prác. Štruktúra prezentovaných prác
ŠVOČ podľa fakúlt je zosumarizovaná v tabuľke č. 9.1..
Tabuľka č. 9.1.: Počet prezentovaných prác ŠVOČ v období 2013 – 2014
Fakulta / Rok

2013

2014

NHF
OF
FHI
FPM
PHF
FMV
FAJ
SPOLU

14
13
44
12
9
66
11
169

25
21
68
8
6
17
9
154

Do celouniverzitného kola ŠVOČ postúpili nasledujúce víťazné práce z jednotlivých fakúlt:
1. stupeň štúdia
Národohospodárska fakulta
Názov: Odlišnosti daňového systému vo vybraných štátoch EÚ s dôrazom na nižšie vládne úrovne
Autor: Martin Nebesník (2. ročník 1. stupňa štúdia)
Obchodná fakulta
Názov: SMART: nástroj na neustále zlepšovanie udržateľných podnikateľských aktivít
Autor: Marek Zeleniak (1. ročník 1. stupňa štúdia)
Fakulta hospodárskej informatiky
Názov: Vývoj vizuálneho SQL klienta v jazyku Object Pascal
Autor: Tomáš Mesároš (3. ročník 1. stupňa štúdia)
Fakulta medzinárodných vzťahov
Názov: Vývoj medzinárodného obchodu a komparatívnych výhod Slovenska
Autor: Viktória Švardová (2. ročník 1. stupňa štúdia)
Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
Názov: Guerilla marketing a jeho uplatnenie pre kaderníctvo STAR
Autor: Anna Opinová (3. ročník 1. stupňa štúdia)
Fakulta aplikovaných jazykov
Názov: Analýza odlišností afroamerickej komunity v USA z lingvistického a spoločenského hľadiska
Autor: Ivan Košťál (2. ročník 1. stupňa štúdia)
Názov: Zweisprachige Erziehung
Autor: Alexandra Adamovič (1. ročník 1. stupňa štúdia)
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2. stupeň štúdia
Národohospodárska fakulta
Názov: Ekonomická analýza ako nástroj pri odhaľovaní bid riggingu
Autor: Bc. Michal Šimo (1. ročník 2. stupňa štúdia)
Obchodná fakulta
Názov: Návrh produktu Moja karta
Autor: Bc. Eva Bučányová, Bc. Simona Fančovičová, Bc. Veronika Fandlová, Bc. Zdenka Fáberová
(1. ročník 2. stupňa štúdia)
Fakulta hospodárskej informatiky
Názov: E-learningová aplikácia na podporu vyučovania účtovníctva
Autor: Bc. Adriana Stanková (1. ročník 2. stupňa štúdia)
Fakulta podnikového manažmentu
Názov: Zhodnotenie kvality podnikateľského prostredia vo vybranej krajine EÚ
Autor: Bc. Peter Kukučka (2. ročník 2. stupňa štúdia)
Fakulta medzinárodných vzťahov
Názov: Index RCA a komparatívne výhody Slovenskej republiky
Autor: Bc. Ivana Chovancová (1. ročník 2. stupňa štúdia)
Z navrhnutých prác reprezentujúcich jednotlivé fakulty boli Cenou rektora EU v Bratislave za rok 2014
ocenené nasledujúce práce:
1. stupeň štúdia
1. miesto

Martin Nebesník, 2. ročník 1. stupňa štúdia, Národohospodárska fakulta
Názov práce: Odlišnosti daňového systému vo vybraných štátoch EÚ s dôrazom na nižšie
vládne úrovne

2. stupeň štúdia
1. miesto

Bc. Ivana Chovancová, 1. ročník 2. stupňa štúdia, Fakulta medzinárodných vzťahov
Názov práce: Index RCA a komparatívne výhody Slovenskej republiky

Zvyšným študentom nominovaným na Cenu rektora EU v Bratislave za rok 2014 boli odovzdané
diplomy za účasť v celouniverzitnom kole.
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USKUTOČNENÉ ROZVOJOVÉ AKTIVITY NA PODPORU VEDY,
VÝSKUMU A DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA NA FAKULTÁCH EU
V BRATISLAVE V ROKU 2014

10.

Na EU v Bratislave boli v roku 2014 prijaté 2 strategické dokumenty vo forme interných smerníc, ktorých
cieľom je zvýšenie kvality vedeckovýskumnej činnosti, stimulovanie a podpora kľúčových činností na
univerzite zameraných najmä na vedeckovýskumné aktivity, rozvoj nových študijných programov, najmä
programov vedúcich k vzniku spoločných a dvojitých diplomov, medzinárodnú výmenu znalostí a
skúseností, rozvoj existujúcich a nadobudnutie nových kompetencií, splnenie podmienok pre kvalifikačný
rast (príprava na habilitačné konanie, resp. na vymenúvacie konanie za profesora):


Interná smernica č. 9/2014 - Etický kódex vedeckovýskumnej činnosti vysokoškolského učiteľa a
výskumného pracovníka Ekonomickej univerzity v Bratislave,



Interná smernica č. 10/2014 - Zásady uvoľnenia pedagogických zamestnancov Ekonomickej
univerzity v Bratislave z plnenia pedagogických úloh.

10.1 Národohospodárska fakulta EU v Bratislave
Projektová činnosť
NHF EU v Bratislave riešila projekt OPV-2010/4.2/03-SORO (ITMS 26140230005) s názvom
Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia a podpora medzinárodného výskumu na NHF EU v Bratislave.
Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu vysokoškolského vzdelávania na doktorandskom stupni štúdia
prostredníctvom podpory spolupráce NHF a zahraničných expertov pri výučbe v doktorandských
programoch, zapojenie sa do medzinárodného výskumu v oblasti ekonomických vied, podporenie
spoločného výskumu slovenských a medzinárodne uznávaných vedeckovýskumných pracovníkov.
Ďalšie aktivity
V roku 2014 sa na NHF EU v Bratislave výrazne zlepšilo technické vybavenie pre prácu
vedeckovýskumných pracovníkov, NHF EU v Bratislave získala prístup k svetovým databázam
vedeckých informácií a publikácií, čo je predpokladom pre zvýšenie kvality uplatňovanej metodológie
vedy a výskumu na fakulte. Vedeckí pracovníci NHF EU v Bratislave mali možnosť zvýšiť si počítačovú
gramotnosť v kurzoch organizovaných Katedrou aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky, bol
vytvorený priestor pre zvýšenie zapojenia pracovníkov NHF do zahraničných mobilít prostredníctvom
rôznych projektov. Národohospodárska fakulta sa taktiež aktívne zapojila do celoslovenských podujatí
Festival vedy - Európska noc výskumníkov 2014, Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2014.
Na NHF EU v Bratislave sa v roku 2014 uskutočnilo niekoľko medzinárodných vedeckých konferencií,
ktoré organizačne zabezpečovali jednotlivé katedry NHF EU v Bratislave, napr. medzinárodné vedecké
konferencie The role of financial sector in supporting the economic recovery of CEE coutnries, Financie
a riziko 2014, Ekonomická teória a ekonomická realita 2014, Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické
súvislosti v Európskom priestore, Inovácie v ekonomickom vzdelávaní, Vývojové trendy v poisťovníctve
2014. Katedra hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave pripravila spolu s Centrom pre ekonómiu
a financie UK, NBS a Protimonopolným úradom SR vedeckovýskumné podujatie Letná škola
slovenských ekonómov 2014. V auguste pracovníci fakulty v spolupráci s kolegami z 11 európskych
univerzít pripravili a zrealizovali letnú školu financovanú prostredníctvom schémy Erasmus Intenzívne
programy pod názvom New Path of Economic Growth and Social Development for Europe.
Na NHF EU v Bratislave sa v roku 2014 uskutočnili pozvané prednášky domácich a zahraničných
odborníkov z praxe, napr. prednášky v spolupráci s Ministerstvom financií SR. Katedra verejnej správy
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a regionálneho rozvoja v spolupráci s Regional Science Association a European Real Estate Society
zorganizovala 4. ročník Zimného seminára regionálnej vedy v Tatranskej Lomnici pod názvom Regional
Economics in New Perspectives.
10.2 Obchodná fakulta EU v Bratislave
Projektová činnosť
Tvoriví pracovníci a doktorandi OF EU v Bratislave uskutočnili metodické a prípravné práce pri podaní
celkom 31 vedeckých projektov, z toho 6 medzinárodných. Tieto aktivity potvrdili spoluprácu
výskumných tímov naprieč všetkými pracoviskami fakulty a tiež s pracoviskami mimo OF EU
v Bratislave.
V roku 2014 sa ďalej rozvíjala činnosť odborno-vedeckých klubov, ktorá znamenala prienik aktuálnych
problémov a riešení firiem do výskumu a edukácie, čím OF EU v Bratislave poskytla rámec pre
uplatnenie transferu poznatkov v tzv. znalostnom trojuholníku. Na fakulte sa doposiaľ etablovalo 20
klubov, ktorých odborná profilácia korešponduje s hlavnými výzvami programu Horizont 2020. Ich
fungovanie má vplyv na prehlbovanie špecializácie výskumných pracovníkov na fakulte, posilnenie
interdisciplinarity výskumu, ako aj na zvyšovanie popularity výskumných kapacít v odborných kruhoch.
V sledovanom období pokračoval priaznivý vývoj v presadzovaní sa výskumných tímov v riešení
projektov hospodárskej praxe, ktoré ďalej rozširujú tradične silnú kooperáciu tvorivých pracovníkov so
subjektmi z praxe.
Riešiteľské tímy výskumných projektov OF EU v Bratislave organizovali vedecké stretnutia s cieľom
priebežnej kontroly a korekcie výskumných činností.
Ďalšie aktivity
Akčný plán VVČ na OF EU v Bratislave vychádzal zo slabých oblastí identifikovaných
v predchádzajúcom období. Rozvojové aktivity a opatrenia boli zamerané predovšetkým na tieto oblasti:
 podnietenie kvalifikačného rastu v kategórii „profesor“,
 zvyšovanie internacionalizácie VVČ vo všetkých jej zložkách,
 zvyšovanie interdisciplinarity výskumných prác,
 zvyšovanie bonity publikačných výstupov,
 zabezpečenie proporčnosti v projektovej angažovanosti pracovníkov,
 zvyšovanie medzinárodnej projektovej angažovanosti doktorandov.
Väčšina rozvojových aktivít uplatnených v roku 2014 mala pôsobnosť vo viacerých oblastiach.
Poskytovanie „pedagogického voľna“ má stimulovať tvorbu kvalitných vedeckých článkov
uplatniteľných v zahraničných publikáciách s relevantným impakt faktorom. Časový a kapacitný priestor,
ktorý sa poskytne tvorivým pracovníkom, tak môže mať dosah aj na ich kvalifikačný rast. Skúsenosti
s implementáciou uvedeného nástroja poukazujú na to, že pracovníci využívajú tento priestor i na tvorbu
nových projektových zámerov.
Kvalita a bonita publikačných výstupov bola v roku 2014 podnietená účasťou tvorivých pracovníkov na
vedeckých podujatiach, z ktorých boli vydané publikácie rešpektujúce náročné kritériá indexácie
v renomovaných databázach (Thomson Reuters, SCOPUS). OF EU v Bratislave organizačne zabezpečila
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vydanie takéhoto formátu a postúpila danú publikáciu na indexáciu (The 5th International Scientific
Conference on Trade, International Business and Tourism, Application of Knowledge in Process of
Business Dynamization in Central Europe). Portfólio publikácií OF EU v Bratislave bolo v roku 2014
tvorené ďalšími konferenčnými zborníkmi, vedeckými časopismi a zborníkom vedeckých statí. Uvedená
ponuka dáva dostatočný priestor na publikovanie pre všetkých pracovníkov a doktorandov, pričom články
v anglickom jazyku publikované vo vedeckom časopise SCB sú distribuované do medzinárodného
publikačného prostredia.
V roku 2014 bol opätovne aplikovaný systém regulácie zaťaženosti školiteľov. Vychádza pritom
z princípu podpory a stimulácie výskumne angažovaných školiteľov fakulty. Ďalším efektom je podpora
kvalifikačného rastu školiteľov prostredníctvom regulovanej početnosti vedených doktorandov.
Uplatňovanie princípov zásad doktorandského štúdia orientovaných na zahraničnú mobilitu, účasť na
medzinárodných výskumných projektoch a tvorbe bonitných publikačných výstupov boli v roku 2014
doplnené viacerými metodicko-organizačnými stretnutiami prodekanov s doktorandmi. Zabezpečila sa
tým koordinácia plnenia povinností doktorandov efektívnym spôsobom. Pokračovala i kontrolná a
monitorovacia aktivita vedeckovýskumnej práce doktorandov prostredníctvom nástroja nazvaného Report
vedeckovýskumnej činnosti interného doktoranda.
Ďalšie rozvojové aktivity na podporu vedy, výskumu a doktorandského štúdia boli v roku 2014
uskutočňované v nasledujúcich formách:
- vedecké podujatia vo forme konferencie, workshopu, vedeckého seminára. V roku 2014 sa na OF EU
v Bratislave uskutočnilo 71 vedeckých podujatí, z toho 11 konferencií, 3 výstavy a prezentácie, 2
prednášky s diskusiou, ako aj 55 workshopov a vedeckých seminárov. Nosným vedeckým podujatím
bola medzinárodná vedecká konferencia The 5th International Scientific Conference on Trade,
International Business and Tourism. Podrobné informácie sú uvedené v prílohe č. 1 správy.
Cieľovými skupinami podujatí boli tvoriví pracovníci fakulty, odborná verejnosť aj doktorandi.
V sledovanom roku sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia MERKÚR určená
doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom. Vedecké príspevky z tejto konferencie sú
predkladané s cieľom indexácie v EBSCO. Ďalším podujatím určeným pre túto cieľovú skupinu bol
Workshop mladej vedy;
- prednášky s diskusiou - podujatia prispeli k novým námetom vedeckej práce, pričom hlavnými
rečníkmi boli špičkoví profesionáli (generálny tajomník UN WTO Talib Rifai) v danej oblasti;
- účasť OF EU v Bratislave na podujatí Festival vedy – Európska noc výskumníkov: cieľová skupina –
verejnosť, zodpovedné pracoviská – Katedra služieb a cestovného ruchu, Katedra medzinárodného
obchodu;
- účasť OF EU v Bratislave na podujatiach Týždeň vedy a techniky na Slovensku: cieľová skupina –
študenti, tvoriví pracovníci, doktorandi, zodpovedné pracoviská – katedry a dekanát OF EU
v Bratislave;
- katedrálne a fakultné kolá Študentskej vedeckej a odbornej činnosti: cieľová skupina – študenti,
zodpovedné pracoviská – katedry a dekanát OF EU v Bratislave.
10.3 Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave
Ďalšie aktivity
Na jednotlivých katedrách sa uskutočnili interné rozpravy k dizertačným prácam, ktoré mali charakter
vedeckých seminárov: v priebehu roka 2014 sa uskutočnilo spolu 14 vedeckých seminárov, z toho 5 na
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Katedre účtovníctva a audítorstva, 4 na Katedre operačného výskumu a ekonometrie, 5 na Katedre
štatistiky.
Vedeckovýskumní pracovníci FHI sa aktívne zúčastňovali na domácich a zahraničných vedeckých
konferenciách, kde prezentovali výsledky VVČ, zúčastňovali sa zahraničných mobilít a participovali na
organizovaní viacerých domácich a zahraničných vedeckovýskumných aktivít.
V rámci sprievodných podujatí k Týždňu vedy a techniky na Slovensku 2014 FHI zorganizovala 8
vedeckých podujatí a spolupodieľala sa na organizovaní konferencie EDAMBA 2014, ktorá sa konala
13.-14.11.2014.
FHI sa zapojila do projektu Festival vedy – Európska noc výskumníkov na Slovensku 2014, ktorý sa konal
26.09.2014. Na festivale vystúpil interný doktorand FHI Ing. Ondrej Dúžik na tému Štatistika nie je
nuda!.
S cieľom odstraňovania slabých stránok identifikovaných v správe o VVČ za rok 2013 sa FHI podarilo
čiastočne splniť nasledujúce opatrenia:
 v oblasti riešenia medzinárodných výskumných projektov a výskumných sietí:
FHI je zapojená do riešenia medzinárodného výskumného projektu v rámci 7. rámcového programu
Európskej únie;
 v oblasti doktorandského štúdia:
FHI v priebehu celého roka 2014 venovala pozornosť zvyšovaniu úrovne doktorandského štúdia. Dňa
02.10.2014 bola na rokovanie vedeckej rady FHI predložená Správa o doktorandskom štúdiu na FHI
EU v Bratislave v akademickom roku 2013/2014, v ktorej bola podrobne zmapovaná situácia vo
všetkých akreditovaných študijných programoch 3. stupňa štúdia;
 v oblasti dobudovania webového prostredia:
FHI v priebehu celého roka 2014 pracovala na zdokonaľovaní webového prostredia oddelenia vedy,
doktorandského štúdia a medzinárodných vzťahov.
FHI sa zaoberala hodnotením agentúrou ARRA za rok 2013 a prijala opatrenia na zlepšenie hodnotenia.
V rámci hodnotenia agentúrou ARRA za rok 2013 (vypracovanom v roku 2014) sa v porovnaní s rokom
2012 zmenilo bodové hodnotenie fakulty v oblastiach: vzdelávanie, atraktivita štúdia, veda a výskum
minimálne. Menej priaznivé hodnotenia fakulta dosiahla v oblasti doktorandi a v oblasti grantová
úspešnosť. Vo výslednom hodnotení sa FHI v skupine fakúlt ekonomického zamerania umiestnila na 8.
mieste.
Vedenie FHI sa aj v roku 2014 usilovalo o posilnenie prezentácie výsledkov VVČ, najmä v prospech
výstupov vyšších kategórií, ako sú vedecké monografie, články v časopisoch registrovaných v databáze
WoS a karentované časopisy.
10.4 Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave
Ďalšie aktivity
Na Fakulte podnikového manažmentu EU v Bratislave sa v roku 2014 uskutočnili nasledujúce rozvojové
aktivity na podporu vedy a výskumu:
 vytvorenie podmienok na čiastočné alebo úplné zníženie pedagogického úväzku v prípade vedenia
významného medzinárodného projektu,
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vytvorenie podmienok na urýchlenie kvalifikačného rastu,
pri realizácii riešených vedeckých projektov sa vytvorili možnosti nadviazať vzťahy s inými
vedeckými kolektívmi na domácich a zahraničných univerzitách,
zvýšený tlak na publikačnú aktivitu, najmä na kvalitatívnu štruktúru publikačných výstupov.

10.5 Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave
Ďalšie aktivity
FMV EU v Bratislave pravidelne organizuje a podporuje aktivity na oboznamovanie sa s databázami,
ktorými disponuje SEK EU v Bratislave. FMV EU v Bratislave zabezpečuje činnosť vlastnej knižnice
vybavenej aj pripojeniami na internet, kde je možné aj prezenčne študovať.
Fakulta vytvárala aj v roku 2014 predpoklady pre výskum a rozvoj v súlade s profilom fakulty postupným
doplňovaním pedagogického zboru o vlastných absolventov doktorandského štúdia. Vzhľadom na
relatívne krátku existenciu fakulty (od roku 2000) je táto skutočnosť významným faktorom umožňujúcim
ďalší rozvoj FMV. Za dôležité rozvojové aktivity v oblasti vedy a výskumu na úrovni fakulty možno
označiť štvrťročné vydávanie dvoch recenzovaných vedeckých časopisov a organizovanie dvoch
vedeckých konferencií. Okrem toho fakulta pripravila v akademickom roku 2013/2014
8 špecializovaných odborných seminárov na aktuálne témy.
10.6 Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach
Ďalšie aktivity
Z dôvodu potreby permanentného skvalitňovania publikačných výstupov kladie vedenie PHF dôraz na
priebežnú a intenzívnu vedeckú a publikačnú činnosť. Každý tvorivý pracovník obdržal vlastný plán
publikačnej činnosti, ktorý sa následne vyhodnocuje v rámci atestácie učiteľov. Rozvojové aktivity na
podporu vedy boli organizované aj priamo na jednotlivých katedrách.
PHF v Košiciach sa v roku 2014 zapojila už po štvrtýkrát do projektu Festival vedy – Európska noc
výskumníkov, ktorý organizujú Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Slovenská
akadémia vied, EurActiv a Centrum vedecko-technických informácií SR. Cieľovou skupinou aktivít na
podporu vedy a výskumu realizovaných v rámci podujatia bola široká verejnosť.
V rámci rozvojových aktivít na podporu vedy a výskumu sú permanentne prehodnocované plány
publikačnej činnosti s reálne dosiahnutými výsledkami za každú z katedier. Školitelia dohliadajú na
publikačné výstupy doktorandov, ktorých zároveň usmerňujú z hľadiska skvalitňovania ich publikačných
výstupov. Budujú sa intenzívne prepojenia medzi pracovníkmi jednotlivých katedier za účelom
vytvárania interdisciplinárnych vedeckých tímov.
V roku 2014 sa začala príprava medzinárodnej vedeckej konferencie Technické vedy a výrobný
manažment, ktorej cieľovou skupinou je okrem pracovníkov PHF EU v Bratislave aj široký okruh
akademických pracovníkov, výskumných pracovníkov univerzít, vysokých škôl, odborníkov technikov,
ako aj výrobných manažérov európskej hospodárskej praxe. Pripravované podujatie je pod gesciou prof.
h. c. prof. Ing. Milana Majerníka, PhD. predsedu medzinárodného vedeckého výboru konferencie.
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10.7 Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave
Ďalšie aktivity
V júli 2014 sa na FAJ EU v Bratislave uskutočnila letná škola v spolupráci s Univerzitou v Houstone,
Texas, USA. Spolu so študentmi EU v Bratislave sa jej zúčastnilo 20 amerických študentov na tému
Politická kultúra.
V rámci rozvojovej aktivity Festival vedy – Európska noc výskumníkov pripravila a realizovala fakulta
dotazníkový prieskum znalostí verejnosti o osobnostiach politického a spoločenského života
v anglofónnych krajinách.
FAJ EU v Bratislave naďalej publikuje v elektronickej forme Newsletter, ktorý propaguje aktivity jej
tvorivých pracovníkov a študentov, čím sa podporuje informovanosť a povedomie.
Za rozvojové aktivity sú považované aj vedecké zasadnutia katedier, ktoré popri ich vysoko vedeckom
charaktere napomáhajú vytvárať aj atmosféru inšpiratívnej spolupráce v rámci katedier i fakulty vrátane
motivácie menej vedecky aktívnych tvorivých pracovníkov a zdieľania poznatkov z rôznych jazykových
oblastí.
FAJ EU v Bratislave v rámci spolupráce s Katedrou rečovej komunikácie Povolžskej akadémie štátnej
správy P. A. Stolypina vydáva každoročne zborník vedeckých prác s názvom Sociokultúrne aspekty
komunikácie.
Aktivity zamerané na odstraňovanie slabých stránok identifikovaných v správe o VVČ za rok 2013:
 absencia publikačných výstupov v karentovaných a impaktovaných časopisoch - FAJ EU v Bratislave
sa zamerala na zlepšenie úrovne informovanosti o možnostiach publikovať v impaktovaných
časopisoch vydávaných v zahraničí, a to na úrovni katedier, ako aj fakulty, vrátane ambície
publikovať príspevky v časopisoch indexovaných v SCOPUS-e;
 nízka úspešnosť v získavaní domácich a zahraničných vedeckovýskumných grantov - FAJ EU
v Bratislave opätovne v roku 2014 podala spolu 6 projektov (KEGA, VEGA) a hoci sa v náročnej
súťaži umiestnil 1 projekt VEGA, nebola mu pridelená finančná podpora (participácia na riešení
interných projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia
bola vzhľadom na štruktúru tvorivých pracovníkov fakulty limitovaná);
 nízky podiel publikačných výstupov v zahraničí - rastie počet odoslaných a prijatých príspevkov na
zahraničné konferencie, čo sa konkrétne prejavilo vo zvýšenom výskyte publikácií v príslušných
kategóriách.
10.8 Ústav ekonómie a manažmentu EU v Bratislave
Na ÚEaM EU v Bratislave sa v roku 2014 riešili 2 projekty:



projekt VEGA, č. 1/0277/14 – Inovácie a konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky,
medzinárodný projekt ERASMUS LLP, 13203-1055/BRATISL/03 - DOCs on the move.

ÚEaM EU v Bratislave sa tiež podieľal na riešení projektu mladých vedeckých pracovníkov
a doktorandov v dennej forme štúdia FHI EU v Bratislave s názvom Technologické prelievanie v EÚ:
Modelovanie stochastického procesu.
Najvýznamnejším publikačným výstupom ÚEaM EU v Bratislave bola za rok 2014 monografia
Tektonické zmeny v globálnej ekonomike, na ktorej sa podieľali všetci tvoriví pracovníci ÚEaM EU
v Bratislave.
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V roku 2014 naďalej plnil ÚEaM EU v Bratislave funkciu kontaktného bodu pre program Horizont 2020
pre fakulty a pracoviská EU v Bratislave.
ÚEaM EU v Bratislave zorganizoval na EU v Bratislave 3 vedecké podujatia:
 vedeckú konferenciu Tektonické zmeny v globálnej ekonomike pri príležitosti vydania monografie,
 vedeckú konferenciu Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Oživenie globálnej ekonomiky,
reálne trendy a rizikové faktory (v spolupráci s Ekonomickým ústavom SAV),
 medzinárodnú letnú školu pre doktorandov DOCs on the move, ktorej úspech viedol k príprave
ďalšieho ročníka letnej školy pre doktorandov.
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SWOT ANALÝZA
V BRATISLAVE

11.

VVČ

A DOKTORANDSKÉHO

ŠTÚDIA

NA

EU

V tejto kapitole sa nachádzajú prehľady najvýznamnejších prvkov vnútorného a vonkajšieho prostredia
univerzity k 31.12.2014, ktoré patria ku konkurenčným výhodám, resp. na ktoré sa je potrebné sústrediť
v súvislosti s napĺňaním cieľov univerzity a jednotlivých fakúlt v oblasti VVČ a doktorandského štúdia,
ktorý vychádza z podrobných SWOT analýz VVČ a doktorandského štúdia predložených fakultami EU
v Bratislave.
Silné stránky:


















disponibilný vedeckovýskumný potenciál zamestnancov,
silná základňa mladých vedcov s titulom PhD.,
kontinuita počtu externých grantov podporených grantovými agentúrami v SR,
zapájanie doktorandov najmä v dennej forme štúdia do riešenia vedeckovýskumných projektov,
kvalitná výskumná infraštruktúra,
osobné odborné kontakty akademických pracovníkov univerzity so zahraničnými kolegami
s porovnateľným odborným profilom,
využívanie elektronických databáz a aplikácia kvantitatívnych metód vo výskume,
zlepšujúca sa jazyková kompetencia učiteľov,
zabezpečenie výučby v cudzích jazykoch na doktorandskom štúdiu s participáciou zahraničných
učiteľov,
realizácia spoločných výskumných projektov so zahraničnými expertmi,
aktívne členstvo akademických pracovníkov univerzity v domácich, medzinárodných
a zahraničných vedeckých spoločnostiach, radách, komisiách a výboroch konferencií,
pravidelné publikovanie výsledkov výskumu,
vydávanie vedeckých časopisov,
organizácia širokého spektra vedeckých podujatí s medzinárodnou účasťou,
vzrastajúca účasť doktorandov na výskumných a študijných pobytoch, stážach v zahraničí,
vysoká úspešnosť ukončovania doktorandského štúdia v dennej forme,
integrácia AIS do riadenia vedy a výskumu a doktorandského štúdia.

Slabé stránky:













nedostatočné zapojenie sa do medzinárodných výskumných projektov,
nízky podiel publikácií a vedeckých prác publikovaných v zahraničí,
asymetrická rezultatívnosť jednotlivých zamestnancov v publikačnej činnosti,
nízky podiel publikácií s vysokým impakt faktorom,
nedostatočný počet publikačných výstupov v časopisoch indexovaných v databázach WoS a SCOPUS,
nerovnomerná vyťaženosť pracovníkov vo vedeckovýskumnej činnosti,
nedostatočná miera úspešného absolvovania doktorandského štúdia v externej forme,
nízka medzinárodná výskumná mobilita akademických pracovníkov,
nedostatok finančných prostriedkov na podporné aktivity VVČ i na realizáciu VVČ,
atomizácia výskumnej činnosti a nízka miera koordinácie pri podávaní výskumných projektov,
nedostatočná interdisciplinarita vo výskumnej činnosti,
nedostatočná miera prenosu výsledkov výskumu do praxe.
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Príležitosti:








historická a kultúrna príťažlivosť mesta a regiónu,
prosperita z dobrej spolupráce s poprednými európskymi a svetovými univerzitami a profesijnými
organizáciami,
internacionalizácia všetkých aspektov doktorandského štúdia,
rozvoj výskumnej spolupráce s výskumnými pracovníkmi z ázijských krajín,
zintenzívnenie spolupráce s univerzitami a fakultami z krajín V4 a spolupráce s praxou,
možnosti využitia fondov EÚ na riešenie medzinárodných výskumných projektov,
širšie využitie existujúcich profesionálnych kontaktov pri budovaní pozitívneho povedomia
o výskume na univerzite a o doktorandskom štúdiu.

Ohrozenia:







nízka prestíž pozície učiteľa a akademického pracovníka v akademickom prostredí v SR,
odchod kvalifikovaných pracovníkov na súkromné vysoké školy z finančných dôvodov,
nedostatok štipendijných miest doktorandov dennej formy štúdia,
posilnenie úspešnosti výskumných činností v konkurenčných inštitúciách verejného i súkromného
sektora,
neschopnosť dostatočne sa presadiť na konkurenčnom trhu renomovaných zahraničných
vedeckých periodík,
časté legislatívne zmeny dotýkajúce sa fungovania vysokého školstva.
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12.

OBSAHOVÉ ZAMERANIE VÝSKUMU NA EU V BRATISLAVE NA ROK
2015

12.1 Národohospodárska fakulta EU v Bratislave
V roku 2015 sa VVČ na NHF EU v Bratislave zameria hlavne na tieto oblasti:


Centrum excelentnosti - efektívne využívanie 7 výskumných laboratórií s osobitným zameraním:
Laboratórium bankovníctva, finančných trhov a medzinárodných financií (KBaMF); Laboratórium
makroekonomických analýz a prognóz (KET); Laboratórium pre finančné analýzy (KFIN);
Laboratórium pre skúmanie makroekonomických súvislostí hospodárskej politiky (KHP);
Laboratórium moderného poisťovníctva (KPOI); Laboratórium sociálno-ekonomických analýz
(KSRaP); Laboratórium regionálnych analýz a prognóz (KVSaRR).



Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia a podpora medzinárodného výskumu na NHF EU
v Bratislave - naďalej zvyšovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania na doktorandskom stupni
štúdia prostredníctvom podpory spolupráce NHF EU v Bratislave a zahraničných expertov pri
výučbe v doktorandských programoch, zapojenie sa do medzinárodného výskumu v oblasti
ekonomických vied, podporenie spoločného výskumu slovenských a medzinárodne uznávaných
vedeckovýskumných pracovníkov.



Formovanie znalostnej a kreatívnej ekonomiky - analýza dosahov 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
efektívnosti a produktivity, kvality ekonomického rastu, zvýšenie úrovne výskumu, vývoja
a vzdelávania, znižovanie energetickej a surovinovej náročnosti hospodárstva. Komparatívna analýza
faktorov, ktoré ovplyvňujú formovanie znalostnej ekonomiky, vzdelávací systém a sociálnu kohéziu.
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. Kreatívna ekonomika – národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly. Problémy
spojené s medzinárodnou migráciou pracovných síl. Modelovanie efektov kreativity a fiškálnych
stabilizátorov v makroekonomickej a regionálnej dimenzii. Prosperita, blahobyt a práca pre Európu –
zameranie sa na blahobyt a multikriteriálnu analýzu. EÚ v novej komplexnej geografii ekonomických
systémov: hodnotenie modelov, nástrojov a politík.



Globálna finančná a hospodárska kríza – implikácie pre SR - predikčné modely 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. Posúdenie vzájomnej
závislosti zdravia obyvateľstva a kvality života. Rozpracovanie problémov tvorby jednotnej menovej
a fiškálnej politiky, bankovníctva a finančných trhov v podmienkach finančnej krízy. Praktické
problémy oceňovania bánk a finančných inštitúcií. Dopady finančnej krízy na trendy vývoja
poisťovníctva. Dôsledky a dopady finančnej krízy na tvorbu poistných produktov. Správanie sa
klientov na poistnom trhu. Skúmanie štruktúry ekonomiky SR vo vzťahu k environmentálnej záťaži
s využitím Leontiefovho modelu rozšíreného o životné prostredie a skúmanie problémov ekoefektívnosti a technologických zmien.
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12.2 Obchodná fakulta EU v Bratislave
Organizácia VVČ na OF EU v Bratislave sa bude v roku 2015 sústreďovať na:
 riešenie pokračujúcich i nových projektov domácich a zahraničných grantových schém;
 prípravné aktivity na podávanie nových projektov v rámci domácich grantových schém,
pričom pozornosť sa sústredí na dosiahnutie úspešnosti v medzinárodných výskumných
projektoch;
 transfer poznatkov do medzinárodného vedeckého prostredia. Dôležité je zvýšiť ambíciu
tvorivých pracovníkov a doktorandov prezentovať výstupy výskumných riešení na medzinárodnej
úrovni a koordinovať výskumné tímy k publikovaniu svojich výsledkov v zahraničných
vedeckých časopisoch s vysokým impaktom, resp. v zborníkoch z konferencií registrovaných vo
WoS, resp. SCOPUS;
 reštrukturalizáciu vedeckého časopisu SCB smerom k plneniu kritérií akceptácie databázou
SCOPUS;
 rozširovanie spolupráce v rámci výskumných sietí.
Zmysluplné stanovenie obsahového zámeru výskumných aktivít na OF EU v Bratislave predpokladá
porozumenie a akceptáciu výskumných priorít. Vzhľadom na stanovené prioritné oblasti výskumu
v Stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej ekonomiky môžu výskumné
kapacity OF EU v Bratislave nachádzať uplatnenie ako parciálni riešitelia projektov s cieľom
identifikovať nové trhové potreby, resp. možnosti komercializácie inovácií generovaných kľúčovými
oblasťami výskumu (materiálový výskum a nanotechnológie, informačné a komunikačné technológie,
biomedicína a biotechnológie). Oblasť technologických priorít (priemyselné technológie, udržateľná
energetika a energie, pôdohospodárstvo a životné prostredie) je pre fakultný výskum príťažlivá
v súvislosti so skúmaním možností implementácie progresívnych a udržateľných technológií do
obchodných a marketingových procesov. Otvára sa tak pomerne široký priestor pre účasť OF EU
v Bratislave na aplikovanom výskume, ktorý bude v nadchádzajúcom období preferovaný.
Zameranie výskumu na OF EU v Bratislave bude sústredené na definovanú prioritu v oblasti
spoločenských vied, ktorá je zameraná na riešenie najpálčivejších problémov slovenskej spoločnosti
(starnutie populácie a kvalita života, sociálna inklúzia a problém chudoby, uplatnenie mladých ľudí
v meniacich sa podmienkach). V súvislosti s danou prioritou, profesijnou a odbornou konštrukciou
fakulty, je možné nachádzať viaceré výskumné príležitosti naviazané na cestovný ruch, rozvoj
poznatkovo intenzívnych služieb, kreatívneho priemyslu, rozvoj podnikania a pod.
Vzhľadom k uvedenému a s prihliadnutím na existujúce výskumné kapacity pracovísk OF EU
v Bratislave možno identifikovať nasledujúce oblasti zamerania výskumu pre rok 2015:
 energetická bezpečnosť;
 progresívne a udržateľné technológie v logistických procesoch;
 dopady svetovej krízy na ekonomiku SR a EÚ;
 rozvoj dynamických podnikov služieb;
 rozvoj trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na Slovensku.
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12.3 Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave
V roku 2015 sa VVČ na FHI EU v Bratislave zameria najmä na tieto oblasti:











participácia na riešení projektu 7. rámcového programu Európskej únie LLLIGHT in Europe:
LifeLong Learning, Innovation, Growth and Human Capital Tracks in Europe (Celoživotné
vzdelávanie, inovácia, rast a toky ľudského kapitálu v Európe);
modelovanie cenovej politiky dodávateľského reťazca v konkurenčnom prostredí;
riadenie rizík a aktuárska funkcia v životnom poistení;
modelovanie alternatívneho transferu rizika v procese poistenia;
koncepcia verného a pravdivého zobrazenia skutočností v kontexte platnej legislatívy účtovníctva
z pohľadu audítorskej profesie;
regionálne modelovanie ekonomického rastu krajín EÚ s dôrazom na metódy priestorovej
ekonometrie;
kalkulácia SCR na krytie rizík neživotného poistenia v súlade s potrebami praxe;
kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky;
význam oceňovania transakcií medzi závislými osobami a ich vplyv na výsledok hospodárenia
účtovnej jednotky;
podnik z pohľadu demografie – nástroj hodnotenia zmien v ekonomickom raste a zamestnanosti.

12.4 Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave
V roku 2015 sa VVČ na FPM EU v Bratislave zameria hlavne na tieto oblasti:
 riešenie 24 projektov VEGA, z toho 12 projektov pokračujúcich a 12 projektov so začiatkom
riešenia v roku 2014;
 riešenie projektov KEGA;
 prípravu projektov so začiatkom riešenia v roku 2015;
 podanie projektov APVV;
 riešenie podaných projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej
forme štúdia;
 riešenie domácich a zahraničných projektov, na ktorých fakulta participuje.
Prioritné oblasti výskumu:
 flexibilita pracovnej sily ako záruka istoty pre pracovníka a organizáciu v kontexte Lisabonskej
stratégie a nadväzujúcej stratégie Európa 2020;
 nové trendy v modelovaní podnikových procesov a optimalizácia procesných máp v podnikoch;
 kľúčové trendy vo finančnom rozhodovaní manažérov v podmienkach nestabilných trhov;
 moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku;
 projektový prístup k internacionalizácii malého a stredného podnikania;
 možnosti aplikácie nástrojov Business Intelligence na rozvoj znalostí v rámci budovania
projektovo orientovanej organizácie;
 využívanie duševného vlastníctva a možnosti jeho transferu prostredníctvom licenčných zmlúv
v hospodárskej praxi;
 finančné riadenie nadnárodných spoločností v podmienkach globálnej finančnej krízy;
 aktuálne výzvy podnikovej ekonomiky zamerané na zvyšovanie výkonnosti a prosperity
podnikov;
 teória regulácie monopolov na nadnárodných trhoch dominantných subjektov sieťových odvetví
v prostredí s vysokým stupňom koncentrácie;
 skúmanie dosahov aktuálnych javov svetovej ekonomiky na marketingové aktivity firiem.
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12.5 Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave
V roku 2015 sa VVČ na FMV EU v Bratislave zameria predovšetkým na tieto oblasti:








profiláciu fakulty ako rešpektovaného centra vedeckovýskumnej činnosti vo vyššie uvedených
oblastiach;
zapojenie riešiteľských kolektívov do takých úloh a projektov, ktoré majú interdisciplinárny a
interinštitucionálny charakter;
podporu dialógu medzi odborníkmi z vyššie uvedených oblastí výskumu prostredníctvom
medzinárodných vedeckých konferencií a seminárov;
prezentáciu výsledkov vedeckej práce tvorivých zamestnancov fakulty vo vedeckých časopisoch
Medzinárodné vzťahy a Almanach, ktoré sú vydávané fakultou;
zvyšovanie kvality vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti;
prezentáciu výsledkov v karentovaných (indexovaných) vedeckých časopisoch a v zahraničných
vedeckých časopisoch;
vytváranie personálnych a organizačných predpokladov, na zapojenie do výskumných projektov
so zahraničím a na získanie vyššieho objemu finančných prostriedkov.

Obsahové zameranie VVČ na FMV EU v Bratislave bude vychádzať z plánu rozvoja fakulty v období
rokov 2013 - 2017 s výhľadom do roku 2019 a zameria sa na nasledovné oblasti výskumu:






medzinárodné ekonomické vzťahy,
medzinárodné politické vzťahy,
medzinárodné právo,
procesy ovplyvňujúce činnosť Európskej únie a postavenie regiónu strednej Európy v Európskej
únii a vo svetovej ekonomike a politike,
prioritné oblasti výskumu Slovenskej republiky a Európskej únie definované v programe Horizont
2020 - oblasti definované v častiach excelentná veda a spoločenské výzvy.

12.6 Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach
VVČ na PHF EU v Bratislave bude nadväzovať na úlohy deklarované v Dlhodobom zámere rozvoja
Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity so sídlom v Košiciach vo funkčnom období 2011
– 2015 s výhľadom do roku 2019 a zameria sa na:








realizáciu projektu EURÓPA 2020 v kooperácii s ČR, Nemeckom a Poľskom;
zahraničné projekty;
pravidelné organizovanie vedeckých podujatí s medzinárodnou účasťou za účelom prezentácie
a komparácie dosahovaných výsledkov výskumu;
zlepšenie ukazovateľov fakulty v kategórii A publikačnej činnosti;
kontinuálnu podporu výskumných mobilít doktorandov, moderné metódy štúdia na 3. stupni
štúdia, ako aj kvalitu a kvantitu výstupov študentov doktorandského štúdia;
skvalitnenie publikačných výstupov doktorandov pod vedením ich školiteľov v prepojení na
výstupy súvisiace s riešením realizovaných grantových projektov;
posilnenie významu priebežného hodnotenia publikačných výstupov všetkých pedagogických
pracovníkov.
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12.7 Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave
VVČ na FAJ EU v Bratislave sa v roku 2015 zameria na tieto oblasti:





výskum v oblasti interkultúrnej komunikácie so zameraním na vypracovanie teoretických
základov nových materiálov schválených v reakreditácii študijného programu magisterského
štúdia, a to aj v oblasti hospodárskej praxe a komunikácie v diplomacii;
výskum súčasných tendencií v štúdiu jazyka (napr. sociolingvistika a psycholingvistika),
literatúry, lingvoreálií, ako aj v oblasti teórie a praxe prekladu so zameraním na vypracovanie
teoretických základov nových materiálov schválených v reakreditácii študijného programu
magisterského štúdia;
výskum inovatívnych foriem a prostriedkov vo výučbe cudzích jazykov vo vlastnom študijnom
programe Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia, ako aj v odbornom jazyku pre potreby
ostatných fakúlt EU v Bratislave.

Uvedené priority nadväzujú na:


priority horizontálneho rozvoja vedy a výskumu SR, v prvom rade na špecifický cieľ zvýšenie
ekonomickej prosperity formou zvýšenia úrovne výskumu, vývoja a vzdelávania;
 priority vedy a výskumu v Európskej únii v súlade s novými prioritami Európskej nadácie pre
vedu (ESF) v strednej a východnej Európe. Nadväznosť na tieto priority má FAJ EU v Bratislave
možnosť zabezpečiť v rámci horizontálnej priority Informačná spoločnosť, konkrétne v oblasti
prvého cieľa − informačná gramotnosť, zameraním sa na modernizáciu obsahu jazykového
vzdelávania s ohľadom na IKT.
12.8 Ústav ekonómie a manažmentu EU v Bratislave
VVČ na ÚEaM EU v Bratislave sa v roku 2015 zameria najmä na:




hľadanie možností širšieho zapojenia sa do medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce účasťou
na riešení medzinárodných projektov;
riešenie podaných návrhov projektov po ich prípadnom schválení (napr. podaný projekt mladých
učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia);
prípravu a organizáciu vedeckých podujatí súvisiacich s výskumnými aktivitami.

Prioritné oblasti výskumu:
Riešenie 2. etapy projektu VEGA Inovácie a konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky s dôrazom na
medzinárodné porovnanie:





inovačnej výkonnosti na národohospodárskej úrovni a vo vybraných odvetviach slovenskej
ekonomiky,
tendencií vo vývoji konkurencieschopnosti v slovenskej ekonomike a vo vybratých odvetviach,
dôsledkov politiky hospodárskej súťaže na inovácie a konkurencieschopnosť,
posúdenie úlohy inovačnej a priemyselnej politiky a politiky zamestnanosti vo vývoji inovačnej
výkonnosti a konkurencieschopnosti.
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13.

ZÁVER

Cieľom Ekonomickej univerzity v Bratislave bude aj naďalej realizovať na jednotlivých pracoviskách
univerzity zmysluplný a medzinárodne uznávaný výskum, ktorého výsledky budú trvale prispievať ku
skvalitňovaniu pedagogickej činnosti. Vedeckovýskumná činnosť univerzity je taktiež dôležitým prvkom
pri hodnotení pozície univerzity v národnom a medzinárodnom meradle a významne ovplyvňuje tvorbu
disponibilných finančných zdrojov. Hodnotenie vedy, výskumu a doktorandského štúdia na EU v
Bratislave tvorí významnú súčasť hodnotenia v evalvačných a akreditačných procesoch, tak v rámci
Slovenskej republiky, ako aj v medzinárodnom prostredí.
V roku 2014 sa na EU v Bratislave realizoval systém medzinárodnej akreditácie AACSB a v tomto roku
sa na univerzite uskutočnila aj komplexná akreditácia.
V roku 2014 sa na univerzite dosiahli vo VVČ viaceré pozitívne výsledky (napr. efektívnosť ukončovania
doktorandského štúdia, organizácia vedeckých podujatí s medzinárodnou účasťou), ale pozorujeme ešte aj
niektoré menej priaznivé skutočnosti (najmä v oblasti publikačnej a projektovej činnosti).
K zlepšeniu výsledkov v oblasti VVČ a doktorandského štúdia prijali v roku 2014 fakulty EU
v Bratislave konkrétne opatrenia s cieľom prispieť k odstraňovaniu identifikovaných slabých miest v tejto
oblasti a vhodným spôsobom reagovať na externé príležitosti, resp. vnímané ohrozenia. Dôležité bude
najmä publikovanie výstupov VVČ v publikáciách registrovaných v databáze WoS a SCOPUS
a zameranie sa na ďalší rozvoj medzinárodného charakteru 3. stupňa štúdia univerzity.
Je nevyhnutné, aby sa EU v Bratislave a jej jednotlivé fakulty pri napĺňaní svojich strategických cieľov
dôsledne zameriavali na odstraňovanie slabých miest i v oblasti VVČ, pretože povedie aj k
ďalšiemu rastu prestíže EU v Bratislave. Kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a výskum môže byť totiž
poskytované len v tvorivom, náročnom a medzinárodne akceptovanom prostredí. Vo väzbe na uvedené je
v záujme EU v Bratislave okrem iného ďalej rozvíjať potenciál bilaterálnych rámcových dohôd EU
v Bratislave so zahraničnými partnerskými inštitúciami, ako aj rozširovať spoluprácu v súvislosti
so statusom SR ako predsedníckej krajiny v rámci V4 v roku 2015 a s perspektívnym statusom SR ako
predsedníckej krajiny v Rade Európskej únie v roku 2016.
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Príloha č. 1: Vedecké podujatia organizované fakultami v roku 2014
Názov podujatia

Bratislava Economic
Seminar

Typ podujatia
(konferencia,
workshop, atď.)

seminár

Fakulta,
resp.
pracovisko

Organizátor:
Katedra, resp.
pracovisko

NHF

Katedra
hospodárskej
politiky

4. zimný seminár regionálnej
vedy

seminár

NHF

Katedra verejnej
správy
a regionálneho
rozvoja

Bratislava Economic
Seminar

seminár

NHF

Katedra
hospodárskej
politiky

Reading seminar

seminár

NHF

Katedra
hospodárskej
politiky

Dátum konania

Cieľová skupina

výskumníci z EU v
Bratislave, NBS,
29.01.2014
SAV, doktorandi,
študenti, široká
odborná verejnosť
akademickí
pracovníci a mladí
vedeckí pracovníci
v oblasti
29.01.-01.02.2014
regionálnej vedy
a príbuzných
odborov v SR a v
zahraničí
výskumníci z EU v
Bratislave, NBS,
12.03.2014
SAV, doktorandi,
študenti, široká
odborná verejnosť
18.03.2014

doktorandi a
výskumníci

15.04.2014

výskumníci z EU v
Bratislave, NBS,
SAV, doktorandi,
študenti, široká
odborná verejnosť

29.04.2014

doktorandi a
výskumníci

Bratislava Economic
Seminar

seminár

NHF

Katedra
hospodárskej
politiky

Reading seminar

seminár

NHF

Katedra
hospodárskej
politiky

seminár

NHF

Katedra
hospodárskej
politiky

14.05.2014

medzinárodná
vedecká
konferencia

NHF

Katedra sociálneho
rozvoja a práce

15.-16.05.2014

seminár

NHF

Katedra
hospodárskej
politiky

03.-06.07.2014

medzinárodná
vedecká
konferencia

NHF

Katedra
bankovníctva
a medzinárodných
financií

10.-11.09.2014

Reading seminar

seminár

NHF

Katedra
hospodárskej
politiky

23.09.2014

doktorandi a
výskumníci

Situačné metódy vo
vzdelávacom a výskumnom
procese

seminár

NHF

Katedra sociálneho
rozvoja a práce

30.09.2014

tvoriví pracovníci
fakulty a interní
doktorandi

Bratislava Economic
Seminar

Zamestnanosť a jej sociálnoekonomické súvislosti
v európskom priestore
Letná škola slovenských
ekonómov 2014

Mena, bankovníctvo
a finančné trhy

výskumníci z EU v
Bratislave, NBS,
SAV, doktorandi,
študenti, široká
odborná verejnosť
zahraniční hostia,
pracovníci
vysokých škôl,
doktorandi,
odborníci z praxe
doktorandi,
výskumníci
a pedagogickí
pracovníci
akademickí
a výskumní
pracovníci,
doktorandi, experti
z praxe
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Názov podujatia

Sekcia KRENAR na CERS
(Central European
Conference in Regional
Science) v Košiciach

Reading seminar

Bratislava Economic
Seminar

COST 1102 – Social
Services, Welfare State and
Places. The restructuring of
social services in Europe ant
its impacts on social and
territorial cohesion and
governance

Typ podujatia
(konferencia,
workshop, atď.)

Fakulta,
resp.
pracovisko

Organizátor:
Katedra, resp.
pracovisko

Dátum konania

Cieľová skupina

konferencia

NHF (v
spolupráci s
TUKE)

Katedra verejnej
správy
a regionálneho
rozvoja

05.-08.10.2014

akademickí
pracovníci,
odborníci z orgánov
verejnej a štátnej
správy, mladí
vedeckí pracovníci
v oblasti
regionálnej vedy
a príbuzných
odborov v SR a v
zahraničí

seminár

NHF

Katedra
hospodárskej
politiky

07.10.2014

doktorandi a
výskumníci

NHF

Katedra
hospodárskej
politiky

22.10.2014

výskumníci z EU v
Bratislave, NBS,
SAV, doktorandi,
študenti, široká
odborná verejnosť

NHF

Katedra sociálneho
rozvoja a práce

03.-07.11.2014

zahraniční hostia,
odborná verejnosť,
pracovníci a interní
doktorandi katedry

seminár

medzinárodné
vedecké stretnutie

vedeckovýskumní
pracovníci,
vysokoškolskí
učitelia, fakultní
cviční učitelia,
učitelia odborných
ekonomických
predmetov zo
stredných
odborných škôl SR,
študenti
členovia KPOI,
doktorandi KPOI,
študenti a vedeckí
pracovníci EU v
Bratislave
Riešitelia projektu
VEGA 1/0008/11

Inovácie v ekonomickom
vzdelávaní

medzinárodná
vedecká
konferencia

NHF

Katedra pedagogiky

10.11.2014

Vedecký seminár Katedry
poisťovníctva 2014

vedecký seminár

NHF

Katedra
poisťovníctva

11.11.2014

workshop

NHF

Katedra financií

11.11.2014

seminár

NHF

Katedra
hospodárskej
politiky

11.11.2014

doktorandi a
výskumníci

Nové výzvy v oblasti
verejných financií
Scientific Seminar
Aspekty nízkouhlíkovej
ekonomiky na Slovensku
Seminár k zvyšovaniu
počítačovej gramotnosti
pracovníkov NHF

prednáška

seminár

NHF

Katedra financií

12.11.2014

študenti 5. ročníka,
výskumní
pracovníci,
doktorandi

NHF

Katedra aplikovanej
informatiky
a výpočtovej
techniky

12.11.2014

zamestnanci NHF
EU v Bratislave
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Názov podujatia
Teoretické a praktické
dôsledky globalizačných
tendencií vo finančnom
sektore
Nové trendy v poistnom
obchode a zmena správania
sa distribučných kanálov

ETER 2014

Administratívne povinnosti
platiteľov DPH

Typ podujatia
(konferencia,
workshop, atď.)
vedecký seminár

Fakulta,
resp.
pracovisko

Organizátor:
Katedra, resp.
pracovisko

Dátum konania

Cieľová skupina

NHF

Katedra
bankovníctva
a medzinárodných
financií

12.11.2014

zamestnanci NHF
EU v Bratislave

workshop

NHF

Katedra
poisťovníctva

12.11.2014

medzinárodná
vedecká
konferencia

NHF

Katedra
ekonomickej teórie

13.-14.11.2014

prednáška

NHF

Katedra financií

19.11.2014

zamestnanci NHF
EU v Bratislave

20.11.2014

študenti
a pracovníci
fakulty, odborníci z
praxe

21.11.2014

zamestnanci NHF
EU v Bratislave

Rozbehni svoju kariéru

workshop

NHF

Katedra sociálneho
rozvoja a práce

Determinanty formovania
znalostnej ekonomiky v EÚ
a SR v kontexte stratégie
Európa 2020

workshop

NHF

Katedra
ekonomickej teórie

medzinárodná
vedecká
konferencia

NHF

Katedra financií

24.-25.11.2014

seminár

NHF

Katedra
hospodárskej
politiky

28.11.2014

vedecký seminár

NHF

Katedra verejnej
správy
a regionálneho
rozvoja

01.12.2014

Prezentácia výsledkov
riešenia projektov KHP

workshop

NHF

Katedra
hospodárskej
politiky

02.12.2014

Aktuálne otázky rozpočtu
verejnej správy na roky
2015-2017

prednáška

NHF

Katedra financií

11.12.2014

Univerzita pre prax v
cestovnom ruchu

workshop

OF

Katedra služieb a
cestovného ruchu

31.01.2014

Workshop KIOF ku
komplexnej akreditácii a
ďalším problémom riešeným
na katedre

workshop

OF

Katedra informatiky
obchodných firiem

04.-07.02.2014

Financie a riziko 2014

Bratislava Economic
Seminar

Lokálne ekonomické vplyvy
univerzít

členovia KPOI,
doktorandi KPOI,
študenti a vedeckí
pracovníci EU v
Bratislave
akademickí
a výskumní
pracovníci,
doktorandi, experti
z praxe

akademickí
a výskumní
pracovníci,
doktorandi, experti
z praxe
výskumníci z EU v
Bratislave, NBS,
SAV, doktorandi,
študenti, široká
odborná verejnosť
akademickí
pracovníci a mladí
vedeckí pracovníci
v oblasti
regionálnej vedy
a príbuzných
odborov v SR
výskumníci z EU v
Bratislave, NBS,
SAV, doktorandi,
študenti, široká
odborná verejnosť
výskumní
pracovníci,
doktorandi
pedagógovia,
študenti, odborná
verejnosť
tvoriví pracovníci a
doktorandi KIOF
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Názov podujatia

Typ podujatia
(konferencia,
workshop, atď.)

Fakulta,
resp.
pracovisko

Organizátor:
Katedra, resp.
pracovisko

Dátum konania

Cieľová skupina

Spotrebiteľské právo
a recentné problémy právnej
praxe

workshop

OF

Katedra marketingu

12.02.2014

študenti,
doktorandi, učitelia,
odborná verejnosť

Ochrana spotrebiteľa vo
vzťahu k potravinám

workshop

OF

Katedra marketingu

19.02.2014

Bezpečnosť potravín a
legislatíva

workshop

OF

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

25.02.2014

Aktuálne problémy ochrany
spotrebiteľa v SR

workshop

OF

Katedra marketingu

26.02.2014

vedecká
konferencia

OF

Katedra služieb a
cestovného ruchu

28.02.2014

Obchod a spotrebiteľ, kúpna
sila, zmeny v správaní

workshop

OF

Katedra marketingu

05.03.2014

Doing Business in Slovakia

odborná
konferencia

OF

Dekanát OF

06.03.2014

tvoriví pracovníci,
doktorandi, študenti

Elektronické nakupovanie,
energetické štítky a aktuálne
problémy I

workshop

OF

Katedra marketingu

12.03.2014

študenti,
doktorandi, učitelia,
odborná verejnosť

Energetika a ochrana
spotrebiteľa

workshop

OF

Katedra marketingu

12.03.2014

Kozmetické výrobky na trhu
EÚ

workshop

OF

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

12.03.2014

Tajomstvo zdravej kávy

workshop

OF

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

19.03.2014

Elektronické nakupovanie,
energetické štítky a aktuálne
problémy II.

workshop

OF

Katedra marketingu

19.03.2014

študenti,
doktorandi, učitelia,
odborná verejnosť

Vzdelávanie spotrebiteľov
podnikateľským sektorom

workshop

OF

Katedra marketingu

26.03.2014

študenti,
doktorandi, učitelia,
odborná verejnosť

Oslobodenie mesta Nové
Zámky - zmena
ekonomických a
spoločenských vzťahov a
pomerov

vedecká
konferencia

OF

Katedra služieb a
cestovného ruchu

28.03.2014

pedagógovia,
študenti, odborná
verejnosť

01.04.2014

02.04.2014

Ekonomika Slovenska po
roku 2013

Trendy v ťažbe, spracovaní a
hodnotení diamantov

workshop

OF

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

Lieková politika, princípy
cenotvorby, hodnotenie
technológií

workshop

OF

Katedra marketingu

študenti,
doktorandi, učitelia,
odborná verejnosť
študenti,
doktorandi, VŠ
učitelia, odborná
verejnosť
študenti,
doktorandi, učitelia,
odborná verejnosť
pedagógovia,
študenti, odborná
verejnosť
študenti,
doktorandi, učitelia,
odborná verejnosť

študenti,
doktorandi, učitelia,
odborná verejnosť
študenti,
doktorandi, VŠ
učitelia, odborná
verejnosť
študenti,
doktorandi, VŠ
učitelia, odborná
verejnosť

študenti,
doktorandi, VŠ
učitelia, odborná
verejnosť
študenti,
doktorandi, učitelia,
odborná verejnosť
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Názov podujatia
Stav a perspektívy rozvoja
biopotravín, tradičných a
regionálnych potravín na
Slovensku (VEGA č.
1/0635/14)

Typ podujatia
(konferencia,
workshop, atď.)

Fakulta,
resp.
pracovisko

Organizátor:
Katedra, resp.
pracovisko

Dátum konania

Cieľová skupina

workshop

OF

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

08.04.2014

tvoriví pracovníci a
doktorandi KTKT

09.04.2014

študenti,
doktorandi, VŠ
učitelia, odborná
verejnosť
študenti,
doktorandi, učitelia,
odborná verejnosť

Obchodovanie na burzách FIAT meny vs. zlato vs.
bitcoins

workshop

OF

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

Finančná gramotnosť a
ochrana spotrebiteľa pri
finančných službách

workshop

OF

Katedra marketingu

09.04.2014

Vybrané problémy ochrany
spotrebiteľa v praxi mobilní operátori

workshop

OF

Katedra marketingu

16.04.2014

študenti,
doktorandi, učitelia,
odborná verejnosť

Slovak Retail Summit 2014

konferencia

OF

Dekanát OF

29.-30.04.2014

odborná verejnosť

Prezentácia výsledkov
záverečných prác diplomových a bakalárskych

celofakultná súťaž

OF

Katedra služieb a
cestovného ruchu

13.05.2014

pedagógovia,
študenti, odborná
verejnosť

ČR a SR v medzinárodnom
obchode a podnikaní

medzinárodná
vedecká
konferencia

OF

Katedra
medzinárodného
obchodu

29.05.2014

Rozvoj ekonomického
vzdelávania v
neekonomických študijných
programoch (KEGA 006EU4/2013)

medzinárodná
vedecká
konferencia

OF

Katedra služieb a
cestovného ruchu

15.07.2014

Informatizácia spoločnosti
a jej interakcia so
vzdelávacím systémom
(ISIVS 2014)

medzinárodná
vedecká
konferencia

OF

Katedra informatiky
obchodných firiem

18.09.2014

AVON proti rakovine
prsníka - prevencia

workshop

OF

Katedra marketingu

Pokročilé vedecké metódy v
oblasti ekonometrie a
štatistiky

workshop

OF

Katedra
medzinárodného
obchodu

Franchising

workshop

OF

Katedra marketingu

Re/MAX - implementácia
franchisingového reťazca na
Slovensku I.

workshop

OF

Katedra marketingu

13.10.2014

študenti,
doktorandi, učitelia,
odborná verejnosť

Segmentácia zákazníkov v
bankovom sektore

workshop

OF

Katedra marketingu

14.10.2014

študenti,
doktorandi, učitelia,
odborná verejnosť

študenti,
doktorandi, hostia z
praxe, pedagogickí
a vedeckí
pracovníci
pedagógovia
vybraných univerzít
a vysokých škôl
neekonomických
študijných odborov,
odborníci z praxe
medzinárodné
odborné publikum

študenti,
doktorandi, učitelia,
odborná verejnosť
odborní asistenti
KMO OF,
07.10.-19.12.2014
zamestnanci
Štatistického úradu
SR
študenti,
08.10.2014
doktorandi, učitelia,
odborná verejnosť
07.10.2014
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Názov podujatia

Typ podujatia
(konferencia,
workshop, atď.)

Application of Knowledge in
Process of Business
Dynamization in Central
Europe

medzinárodná
vedecká
konferencia

Fakulta,
resp.
pracovisko

Organizátor:
Katedra, resp.
pracovisko

Dátum konania

Cieľová skupina

16.-17.10.2014

medzinárodná
odborná verejnosť,
tvoriví pracovníci,
doktorandi

OF

Dekanát OF

20.10.2014

študenti, doktorandi
a záujemcovia o
problematiku
logistiky
študenti,
doktorandi, VŠ
učitelia, odborná
verejnosť
študenti,
doktorandi, učitelia,
odborná verejnosť

Problémy kontraktačnej
logistiky v podmienkach
Slovenskej republiky

workshop

OF

Katedra
medzinárodného
obchodu

Implementácia systému
manažérstva bezpečnosti
potravín do praxe

workshop

OF

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

21.10.2014

Panelový výskum agentúry
Gfk

workshop

OF

Katedra marketingu

21.10.2014

Zabezpečený distribučný
kanál

workshop

OF

Katedra marketingu

22.10.2014

študenti,
doktorandi, učitelia,
odborná verejnosť

Interkultúrne rozdiely a ich
prejavy v komerčnej praxi praktické aplikácie
medzinárodného marketingu

workshop

OF

Katedra
medzinárodného
obchodu

23.10.2014

študenti,
doktorandi,
pedagógovia OF

Prednáška pána generálneho
tajomníka UN WTO p.
Taliba Rifaia - Tourism: A
Driver of Economic Growth
and Inclusive Development

prednáška s
diskusiou

OF

Katedra služieb a
cestovného ruchu

28.10.2014

pedagógovia,
študenti, odborná
verejnosť

Category Management

workshop

OF

Katedra marketingu

29.10.2014

Workshop mladej vedy

workshop

OF

Dekanát OF

07.11.2014

Re/MAX - implementácia
franchisingového reťazca na
Slovensku II

workshop

OF

Katedra marketingu

08.11.2014

Súčasná situácia
franchisingu na Slovensku a
výhľad jeho rozvoja do r.
2030

workshop

OF

Katedra marketingu

10.11.2014

študenti,
doktorandi, učitelia,
odborná verejnosť

študenti,
doktorandi, učitelia,
odborná verejnosť
doktorandi,
študenti, vedeckí
pracovníci
študenti,
doktorandi, učitelia,
odborná verejnosť

Význam tretích krajín pre
strategické rozvojové
zámery EÚ v pokrízovom
období (s implikáciami pre
slovenskú ekonomiku)
VEGA 1/0391/13

workshop

OF

Katedra
medzinárodného
obchodu

10.11.2014

členovia
riešiteľského
kolektívu,
doktorandi,
pedagogickí a
vedeckí pracovníci

Nové poznatky z oblasti
obchodno-vedných disciplín

výstava

OF

Dekanát OF

11.11.2014

tvoriví pracovníci,
doktorandi, študenti
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Názov podujatia
Výstava odborných
a vedeckých publikácií
autorov Obchodnej fakulty

Typ podujatia
(konferencia,
workshop, atď.)

Fakulta,
resp.
pracovisko

Organizátor:
Katedra, resp.
pracovisko

Dátum konania

Cieľová skupina

výstava

OF

Dekanát OF

11.11.2014

tvoriví pracovníci,
doktorandi, študenti

11.11.2014

študenti, vedeckí
pracovníci,
doktorandi,
odborníci z praxe

Workshop ku grantu
mladých vedeckých
pracovníkov s témou
Environmentálny rozmer
stratégií firiem ako prvok
rastu konkurencieschopnosti
v Európskej únii

workshop

OF

Katedra
medzinárodného
obchodu

Nové trendy v mobilnej
komunikácii

workshop

OF

Katedra informatiky
obchodných firiem

13.11.2014

tvoriví pracovníci,
doktorandi, študenti

Perspektíva existencie
dynamických podnikov
služieb v SR v kontexte
uplatnenia princípov
iniciatívy Inovácia v Únii
(VEGA1/0205/14)

workshop

OF

Katedra služieb a
cestovného ruchu

14.11.2014

riešitelia projektu,
odborná verejnosť

18.11.2014

študenti,
doktorandi, VŠ
učitelia, odborná
verejnosť

Nové požiadavky na
manažment a jeho záväzok
vo vzťahu k systému
manažérstva kvality

workshop

OF

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

Aktuálne otázky
slovenského obchodu

workshop

OF

Katedra marketingu

18.11.2014

študenti,
doktorandi, učitelia,
odborná verejnosť

Maloobchodný audit výskum agentúry Nielsen

workshop

OF

Katedra marketingu

18.11.2014

študenti,
doktorandi, učitelia,
odborná verejnosť

Tvorba cien v mediálnej
agentúre

workshop

OF

Katedra marketingu

19.11.2014

študenti,
doktorandi, učitelia,
odborná verejnosť

Vzdelávanie mládeže na
stredných odborných
školách zamerané na tvorbu
inovácií a nových
podnikateľských príležitostí
(KEGA 017EU-4/2013)

workshop

OF

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

24.11.2014

riešitelia projektu,
odborná verejnosť

Najefektívnejšie spravovanie
osobných financií

prednáška s
diskusiou

OF

Katedra
medzinárodného
obchodu

27.11.2014

študenti,
doktorandi,
zamestnanci OF

workshop

OF

Katedra marketingu

01.12.2014

študenti,
doktorandi, učitelia,
odborná verejnosť

OF

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

02.12.2014

študenti,
doktorandi, VŠ
učitelia, odborná
verejnosť

Manažér, poradca,
podnikateľ... a životný štýl
Význam environmentálneho
manažérstva v riadení
organizácie

workshop
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Názov podujatia

Typ podujatia
(konferencia,
workshop, atď.)

Fakulta,
resp.
pracovisko

Organizátor:
Katedra, resp.
pracovisko

Dátum konania

Cieľová skupina

Možnosti barterového
obchodovania pri
prekonávaní hospodárskych
porúch (VEGA č.
1/1057/12)

workshop

OF

Katedra
medzinárodného
obchodu

02.12.2014

učitelia, študenti,
doktorandi,
odborníci z praxe

Regulovaná cena v
sieťových odvetviach

workshop

OF

Katedra marketingu

02.12.2014

študenti,
doktorandi, učitelia,
odborná verejnosť

Uplatnenie výsledkov
výskumu sledovanosti TV v
MARKÍZE

workshop

OF

Katedra marketingu

02.12.2014

medzinárodná
vedecká
konferencia

OF

Dekanát OF

04.-05.12.2014

vedecká
konferencia

OF

Katedra služieb a
cestovného ruchu

05.12.2014

workshop

OF

Katedra marketingu

08.12.2014

študenti,
doktorandi, učitelia,
odborná verejnosť

08.12.2014

študenti,
doktorandi, hostia z
praxe, pedagogickí
a vedeckí
pracovníci

09.12.2014

riešitelia projektu,
členovia
oponentskej rady

10.12.2014

študenti, doktorandi
a hostia z praxe,
pedagogickí a
vedeckí pracovníci

10.12.2014

tvoriví pracovníci a
doktorandi Katedry
tovaroznalectva
a kvality tovaru

MERKÚR
Výsledky slovenskej vedy aplikácie na hospodársku
prax
Outsourcing vybraných
činností
Problematika informačnej
bezpečnosti a jej riadenia v
kontexte prehlbujúcej sa
krízy s aplikáciou na
novelizáciu zákona na
ochranu osobných údajov v
SR ako členskej krajiny EÚ
(VEGA č. 1/1057/12 )

workshop

OF

Katedra
medzinárodného
obchodu

Vzdelávanie mládeže na
stredných odborných
školách zamerané na tvorbu
inovácií a nových
podnikateľských príležitostí
(KEGA 017EU-4/2013)

záverečná
oponentúra

OF

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

OF

Katedra
medzinárodného
obchodu

OF

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

Zmeny v globálnej
ekonomike v pokrízovom
období
Stav a perspektívy rozvoja
biopotravín, tradičných a
regionálnych potravín na
Slovensku (VEGA č.
1/0635/14)

konferencia

workshop

študenti,
doktorandi, učitelia,
odborná verejnosť
mladí vedeckí
pracovníci,
doktorandi
pedagógovia,
študenti, odborná
verejnosť
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Názov podujatia

Typ podujatia
(konferencia,
workshop, atď.)

Fakulta,
resp.
pracovisko

Organizátor:
Katedra, resp.
pracovisko

Dátum konania

Cieľová skupina

Rokovania o preferenčnej
Dohode o transatlantickom
obchodnom a investičnom
partnerstve medzi EÚ a USA
(Transatlantic Trade and
Investment Partnership TTIP)

workshop

OF

Katedra
medzinárodného
obchodu

15.12.2014

študenti,
doktorandi, tvoriví
pracovníci

Workshop ku grantu
mladých vedeckých
pracovníkov s témou
Význam a postavenie
rozvojových krajín vo
svetovom hospodárstve v 21.
storočí a ich vplyv na
konkurencieschopnosť

workshop

OF

Katedra
medzinárodného
obchodu

15.12.2014

študenti,
doktorandi,
verejnosť

17.12.2014

študenti, doktorandi
a hostia z praxe,
pedagogickí a
vedeckí pracovníci

25.-27.02.2014

vedecká a odborná
verejnosť, učitelia,
študenti

Ponaučenie, výzvy a budúce
perspektívy medzinárodného
obchodu

workshop

OF

Katedra
medzinárodného
obchodu

Zimná škola forenzného
účtovníctva a boja proti
ekonomickej kriminalite:
Ekonomická kriminalita,
forenzné účtovníctvo a
corporate governance

workshop

FHI

Katedra účtovníctva
a audítorstva

domáci a zahraniční
učitelia, vedeckí
pracovníci,
doktorandi,
odborníci z praxe
učitelia a
doktorandi Katedry
štatistiky, študenti
2. stupňa štúdia
učitelia a
doktorandi Katedry
štatistiky, študenti
študijného
programu ŠME

vedecká
medzinárodná
internetová
videokonferencia

FHI

Katedra aplikovanej
informatiky

26.03.2014

Celoživotné vzdelávanie v
Európe: Inovácie, rast a
ľudský kapitál v Európe,
7.RP, FP7-SSH-2011-2

IV. vedecká
konferencia

FHI

Katedra štatistiky

09.04.2014

Výsledky
vedeckovýskumnej činnosti
doktorandov

IV. vedeckoodborný seminár
doktorandov

FHI

Katedra štatistiky

20.05.2014

Vývojové trendy v
účtovníctve a v audítorstve symbióza teórie a praxe

vedecká
konferencia

FHI

Katedra účtovníctva
a audítorstva

20.05.2014

vedecká a odborná
verejnosť, učitelia,
študenti

FHI

Katedra operačného
výskumu a
ekonometrie,
Slovenská
spoločnosť pre
operačný výskum

28.-30.05.2014

učitelia, doktorandi,
vedeckí pracovníci
zo SR a zo
zahraničia

05.06.2014

pracovníci
a doktorandi KŠ,
záujemcovia z EU v
Bratislave

Inovácie v e-learningu

Quantitative Methods in
Economics (Multiple
Criteria Decision Making
XVII)
4. vedecký seminár
doktorandov

medzinárodná
vedecká
konferencia
(WOS)

vedecký seminár

FHI

Katedra štatistiky
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Názov podujatia

Economics Workshop
LLLight in Europe

Typ podujatia
(konferencia,
workshop, atď.)

Fakulta,
resp.
pracovisko

Organizátor:
Katedra, resp.
pracovisko

Dátum konania

Cieľová skupina

pracovníci
a doktorandi
Katedry štatistiky,
Katedra štatistiky
10.-11.06.2014
personalisti firiem
spolupracujúcich na
projekte, zahraniční
účastníci
pracovníci
a doktorandi
Katedra štatistiky
12.-13.06.2014
Katedry štatistiky,
záujemcovia z EU v
Bratislave
študenti a
Katedra aplikovanej
doktorandi EU
informatiky a KSJ
16.-17.06.2014
v Bratislave a
FAJ EU
zahraničných
univerzít
členovia Katedry
Katedra matematiky
30.06.-02.07.2014
matematiky a
a aktuárstva
akutuárstva

medzinárodná
konferencia

FHI

VIII. vedeckoodborný seminár

FHI

medzinárodná
vedecká
konferencia

FHI

Praktické využívanie
softvérovej podpory v
oblasti aktuárskych vied

vedecká
konferencia

FHI

Účetnictví a auditing v
procesu světové
harmonizace

vedecká
konferencia

FHI

Katedra účtovníctva
a audítorstva/VŠE v
Praze

03.-05.09.2014

vedecká a odborná
verejnosť, učitelia,
študenti

BraNetix 2014. Ethics as an
Essential Condition for
Sustainable Economic
Development

vedecká
konferencia

FHI

Katedra účtovníctva
a audítorstva /
University de
Neuchâtel

17.-19.09.2014

vedecká a odborná
verejnosť, učitelia,
študenti

medzinárodný
vedecký seminár

FHI

Katedry štatistiky
Ekonomických
univerzít v Krakove,
Bratislave, Kyjeve a
Ľvove

21.-24.10.2014

členovia Katedier
štatistiky
Ekonomických
univerzít v
Krakove,
Bratislave, Kyjeve
a Ľvove

Seminár doktorandov
Katedry operačného
výskumu a ekonometrie

seminár

FHI

Katedra operačného
výskumu a
ekonometrie

10.11.2014

doktorandi, učitelia

Aplikácie matematických
metód v prácach nositeľov
nobelových cien za
ekonómiu 1970 – 2014.

seminár

FHI

Katedra matematiky
a aktuárstva

11.11.2014

členovia KMA

Štatistické metódy
v ekonómii

Informačné procesy vo vede,
ekonomike a vzdelávaní, 4.
medzinárodná ŠVOČ

Kvantitatívne metódy
analýzy ekonomických a
sociálnych dôsledkov
transformačných procesov v
krajinách strednej a
východnej Európy

Štatistika dnes a zajtra

vedecký seminár

FHI

Katedra štatistiky

12.11.2014

pracovníci
a doktorandi
Katedry štatistiky,
študenti

Analýza a syntéza
požiadaviek na vzdelávanie

vedecký seminár
KAI

FHI

Katedra aplikovanej
informatiky

13.11.2014

učitelia, doktorandi

vedecká
konferencia

FHI

Katedra účtovníctva
a audítorstva

13.11.2014

vedecká a odborná
verejnosť, učitelia,
študenti

Vývoj účtovníctva a
audítorstva ako vednej
disciplíny v európskom
priestore – minulosť,
súčasnosť, budúcnosť
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Názov podujatia

Introduction to object
oriented programming in R

Trendy a inovácie v
internetovej podpore
podnikania a vzdelávania

Nové trendy v ekonometrii
a operačním výzkumu

Typ podujatia
(konferencia,
workshop, atď.)
Lecture by Dr.
Valentin
Todorov,expert
UNIDO (United
Nations Industrial
Development
Organization)
IV. Vedecká
medzinárodná
internetová
videokonferencia

medzinárodný
vedecký seminár

Fakulta,
resp.
pracovisko

Organizátor:
Katedra, resp.
pracovisko

FHI

Katedra aplikovanej
informatiky v
spolupráci s UNIDO

FHI

Katedra aplikovanej
informatiky

FHI

Katedra operačného
výskumu a
ekonometrie, Fakulta
informatiky a
statistiky VŠE Praha
- Katedra
ekonometrie
Katedra účtovníctva
a audítorstva;
KRONOVISION, s.
r. o.

Interný audit v cykle
pohľadávok

workshop

FHI

Štatistické metódy I.

workshop

FPM

Štatistické metódy II.

workshop

FPM

Vedecký seminár katedry
spojený s workshopom:
Výmena skúseností učiteľov
a študentov študijného
programu „Manažment
výroby a logistika
Aktuálne problémy
podnikovej sféry 2014
Seminár k hodnoteniu
vedeckej činnosti
doktorandov
Parametre
konkurencieschopnosti
podnikateľského prostredia
na Slovensku v kontexte
geopolitických zmien
Marketing v praxi

Podnikateľské minimum –
študijný program

vedecký seminár

FPM

Katedra
informačného
manažmentu
Katedra
informačného
manažmentu
Katedra
manažmentu výroby
a logistiky

Dátum konania

Cieľová skupina

19.11.2014

študenti, učitelia,
vedecký pracovníci,
doktorandi,
zahraniční
odborníci z praxe

19.11.2014

domáci a zahraniční
učitelia, vedeckí
pracovníci,
doktorandi,
odborníci z praxe

26.-28.11.2014

učitelia, doktorandi,
vedeckí pracovníci
zo SR a zo
zahraničia

10.-12.12.2014

02.04.2014

05.05.2014

študenti 5. ročníka
študijného
programu
Účtovníctvo a
audítorstvo
učitelia katedry,
interní a externí
doktorandi katedry
učitelia katedry,
interní a externí
doktorandi katedry

09.-10.05.2014

učitelia a
doktorandi katedry,
študenti študijného
programu KMVaL,
hostia

medzinárodná
vedecká
konferencia

FPM

podnikovohospodárska

15.05.2014

vysokoškolskí
pedagógovia,
vedeckovýskumní
pracovníci, odborná
verejnosť

vedecký seminár

FPM

Katedra
podnikových
financií

17.09.2014

učitelia a
doktorandi katedry

vedecký seminár

FPM

podnikovohospodárska

02.-03.10.2014

učitelia
a doktorandi KPH

odborná prednáška

FPM

Katedra
podnikovohospodárska

04.10.2014 a
06.11.2014

vedecká
konferencia

FPM

podnikovohospodárska

Katedra

Katedra

Katedra

04.11.2014

študenti 2. a 3.
stupňa štúdia
VŠ pedagógovia
z iných vysokých
škôl, Ministerstvo
práce, sociálnych
vecí a rodiny SR,
Slovak Business
Agency Bratislava
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Názov podujatia

Ekonomika, financie
a manažment podniku –
VIII.

Ekonomika, financie
a manažment podniku
Pedagogicko-metodický
seminár
Vedecký seminár katedry na
tému Možnosti využitia
softvérových nástrojov
v pedagogickej a vedeckovýskumnej práci na KMVaL
Trendy informačného
manažmentu – 2014

Typ podujatia
(konferencia,
workshop, atď.)

Fakulta,
resp.
pracovisko

Organizátor:
Katedra, resp.
pracovisko

Dátum konania

FPM

FPM

05.11.2014

seminár

FPM

FPM

05.11.2014

vedecký seminár

FPM

podnikovohospodárska

vedecký seminár

FPM

Katedra
manažmentu výroby
a logistiky

11.11.2014

vedecký seminár

FPM

Katedra
informačného
manažmentu

11.11.2014

FPM

Katedra
podnikových
financií

13.11.2014

učitelia a
doktorandi katedry

20.11.2014

učitelia, doktorandi
katedry, študenti,
zahraniční hostia

21.11.2014

učitelia a
doktorandi katedry

25.11.2014

učitelia, doktorandi
katedry, študenti

26.11.2014

učitelia, doktorandi
katedry, študenti

FPM

Katedra

Katedra
podnikovohospodárska

FPM

Katedra
manažmentu

FPM

podnikovohospodárska

FPM

podnikovohospodárska

Katedra

Katedra

07.11.2014

workshop

FPM

Katedra
manažmentu výroby
a logistiky

10.12.2014

V. Medzinárodná vedecká
konferencia Zlepšovanie
procesov pomocou
štatistických metód V.

konferencia

PHF

Katedra
kvantitatívnych
metód

12.-13.03.2014

V. Medzinárodná vedecká
konferencia Trendy
v aplikovaní štatistických
metód pri zlepšovaní kvality
V.

konferencia

PHF

Katedra
kvantitatívnych
metód

01.-03.07.2014

3.ročník súťaže
o najlepšiu
študentskú esej

PHF

Katedra obchodného
podnikania

11.10.2014

Quo vadis?

denní a externí
doktorandi, učitelia
FPM, doktorandi
iných domácich
a zahraničných
fakúlt, študenti 2.
stupňa štúdia FPM
denní a externí
doktorandi
pedagogickí
pracovníci KPH
učitelia a
doktorandi katedry,
externí
spolupracovníci
katedry
učitelia katedry,
interní a externí
doktorandi katedry

medzinárodná
vedecká
konferencia

Vedecký seminár Katedry
podnikových financií pri
príležitosti ukončenia
vedecký seminár
riešenia grantových úloh
VEGA
Prof. Luigino Bruni:
Implementácia sociálnych
inovácií na Slovensku –
odborná prednáška
cesta k úspešnej spoločnosti
a ekonomike
Výsledky výskumných
projektov riešených na
vedecký seminár
Katedre manažmentu v roku
2014
Etické podnikanie v Ceragon
odborná prednáška
Networks
Systém spoločenskej
zodpovednosti v
odborná prednáška
spoločnostiach Business
Leaders Forum

Mosty 2014

Cieľová skupina

učitelia a
doktorandi katedry,
študenti študijného
programu KMVaL
2.ročníka, I. stupňa
štúdia
vedeckí a
pedagogickí
pracovníci na
univerzitách, VŠ,
odborníci z praxe a
študenti
vedeckí a
pedagogickí
pracovníci na
univerzitách, VŠ,
odborníci z praxe a
študenti
študenti, učitelia
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Názov podujatia

Typ podujatia
(konferencia,
workshop, atď.)

Marketing, manažment,
obchod a sociálne aspekty
podnikania - sekcia:
Finančné riadenie podnikov

medzinárodná
vedecká
konferencia

Marketing manažment,
obchod a sociálne aspekty
podnikania

Udržateľný rozvoj
vysokoškolského
vzdelávania v manažérskych
odboroch
Quo vadis?

Fakulta,
resp.
pracovisko

PHF

Organizátor:
Katedra, resp.
pracovisko
Katedra finančného
riadenia podniku

Dátum konania

Cieľová skupina

23.-24.10.2014

učitelia katedry,
odborníci z praxe,
domáci a zahraniční
hostia, študenti,
doktorandi

23.-24.10.2014

marketingoví
a obchodní
odborníci,
odborníci
sociálnych vied,
učitelia , domáci
a zahraniční hostia,
študenti, doktorandi

PHF

Katedra obchodného
podnikania

workshop

PHF

Katedra obchodného
podnikania

01.11.2014

študenti, učitelia,
doktorandi,
výskumní
pracovníci

moderovaná
prednáška / beseda
spojená s
workshopom

PHF

Katedra obchodného
podnikania

11.11.2014

študenti, učitelia

medzinárodná
konferencia

vedeckí a
pedagogickí
pracovníci na
univerzitách, VŠ,
odborníci z praxe a
študenti
členovia katedry
FRP študenti a
doktorandi
riešiteľský tím,
odborná verejnosť,
zahraniční a domáci
odborníci

workshop

PHF

Katedra
kvantitatívnych
metód

11.11.2014

Financie, účtovníctvo, dane
2014 so zameraním na
súčasné problémy

vedecký seminár

PHF

Katedra finančného
riadenia podniku

11.11.2014

Vplyv využívania nástrojov
BI na výkonnosť podnikov

medzinárodný
vedecký workshop

PHF

Katedra
manažmentu

12.11.2014

Postavenie Slovenska
v medzinárodnom obchode

prednáška

PHF

Katedra obchodného
podnikania

12.11.2014

študenti, učitelia,
doktorandi,
výskumní pracovníci

PHF

Katedra obchodného
podnikania

12.11.2014

študenti, učitelia,
doktorandi,
výskumní
pracovníci

PHF

Katedra obchodného
podnikania

12.11.2014

študenti, učitelia,
doktorandi,
výskumní
pracovníci

PHF

Katedra obchodného
podnikania

12.11.2014

študenti, učitelia,
doktorandi,
výskumní
pracovníci

PHF

Katedra obchodného
podnikania

12.11.2014

študenti, učitelia,
doktorandi,
výskumní
pracovníci

Kvantitatívne metódy v
praxi

Surovinovo-energetická
budúcnosť ľudstva - problém
technický, filozofický alebo
psychiatrický?
Geografické informačné
systémy a ich vplyv na
rozvoj spoločnosti
s ohľadom na medzinárodný
obchod
Priestorová distribúcia OZE
s ohľadom na energetickú
bezpečnostnú situáciu štátu
GIS ako podpora
hospodárskeho rozvoja
regiónov

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška
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Názov podujatia
Spoločenská zodpovednosť
firiem v kontexte
strategického
marketingového nástroja
v uzavretom cykle
potravinového reťazca

Typ podujatia
(konferencia,
workshop, atď.)

prednáška

Fakulta,
resp.
pracovisko

Organizátor:
Katedra, resp.
pracovisko

PHF

Katedra obchodného
podnikania

Dátum konania

Cieľová skupina

12.11.2014

študenti, učitelia,
doktorandi,
výskumní
pracovníci

14.11.2014

študenti,
doktorandi,
výskumní
pracovníci

Integrácia akciových trhov:
poznatky z empirického
výskumu

prednáška

PHF

Katedra ekonómie;
Katedra finančného
riadenia podniku;
Katedra
kvantitatívnych
metód

Účtovníctvo v praxi, IFRS,
interné kontroly,
výkazníctvo

pozvaná odborná
prednáška
spoločnosti
Holcim Business
Services

PHF

Katedra finančného
riadenia podniku

08.12.2014

členovia katedry
FRP študenti a
doktorandi

Ovplyvňovanie verejnej
mienky vo verejnej
diplomacii

seminár

FMV

FMV

12.02.2014

mladí vedeckí
pracovníci, študenti

Transformácia sociálneho
kapitálu v procese
medzikultúrnych vzťahov

seminár

FMV

FMV

19.03.2014

mladí vedeckí
pracovníci, študenti

7. modelová konferencia
študentov FMV (simulácia
multilaterálnych rokovaní)

modelová
konferencia

FMV

FMV

28.03.2014

mladí vedeckí
pracovníci, študenti

Ukrajinská kríza ako ďalší
krok pri vytváraní
multipolarity moci v
súčasnom svete (historickosociologický náčrt)

seminár

FMV

FMV

09.04.2014

mladí vedeckí
pracovníci, študenti

Majú ostať alebo odísť?
Migrácia a otepľujúci sa svet

seminár

FMV

FMV

07.05.2014

mladí vedeckí
pracovníci, študenti

konferencia

FMV

FMV

23.-24.05.2014

mladí vedeckí
pracovníci

Ekonomické, právne a
politické otázky súvisiace s
desiatym výročím vstupu SR
do EÚ

workshop

FMV

FMV

12.11.2014

mladí vedeckí
pracovníci, študenti

15. medzinárodná vedecká
konferencia v Smoleniciach

konferencia

FMV

FMV

04.-05.12.2014

vedeckí pracovníci,
mladí vedeckí
pracovníci

Efektívnosť komunikácie v
obchodnom prostredí

prednáška v rámci
vedeckého
zasadnutia katedry

FAJ

Katedra
interkultúrnej
komunikácie

01/2014

učitelia FAJ

13. medzinárodná vedecká
konferencia doktorandov a
mladých vedeckých
pracovníkov FMV EU
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Názov podujatia
Prezentácia 4. čísla
vedeckého časopisu FAJ
Lingua et vita
Aplikovanie Weblogov vo
výučbe cudzích jazykov
(KEGA)
Moderné technológie vo
výučbe jazykov

Typ podujatia
(konferencia,
workshop, atď.)

Fakulta,
resp.
pracovisko

Organizátor:
Katedra, resp.
pracovisko

Dátum konania

Cieľová skupina

prezentácia
časopisu

FAJ

doc. PhDr. Daniela
Breveníková, CSc.

01/2014

učitelia FAJ

vedecký seminár

FAJ

Katedra anglického
jazyka

01/2014

učitelia Katedry
anglického jazyka

vedecká
konferencia

FAJ

Katedra anglického
jazyka

29.01.2014

učitelia FAJ

03.02.2014

učitelia Katedry
interkultúrnej
komunikácie

Cross-Cultural Contexts and
Intercultural Competence in
Academic Education

prednáška v rámci
vedeckého
zasadnutia katedry

FAJ

Katedra
interkultúrnej
komunikácie, Mgr.
Beáta Bilíková, PhD.

Kompetencie a emocionálna
inteligencia

prednáška v rámci
vedeckého
zasadnutia katedry

FAJ

PhDr. Tatiana
Hrivíková, PhD.

02/2014

učitelia Katedry
interkultúrnej
komunikácie

Súčasný ruský jazyk. Proces
preberania cudzích slov v
súčasnom ruskom jazyku.

vedecký seminár

FAJ

Katedra románskych
a slovanských
jazykov

03/2014

učitelia FAJ,
študenti

FAJ

Katedra
interkultúrnej
komunikácie

03/2014

učitelia FAJ

FAJ

PhDr. Eleonóra
Peczeová

08.04.2014

študenti FMV, FAJ,
učitelia FMV, FAJ

FAJ

prof. Peter Ďurčo

10.04.2014

učitelia FAJ

prednáška v rámci
vedeckého
zasadnutia katedry

FAJ

Katedra románskych
a slovanských
jazykov, Oddelenie
románskych jazykov

23.04.2014

učitelia Katedra
románskych
a slovanských
jazykov

International Teaching Week prednáška v rámci
ako prostriedok propagácie
vedeckého
FAJ EUBA
zasadnutia katedry

FAJ

PhDr. Tatiana
Hrivíková, PhD.

05/2014

učitelia FAJ

Interkultúrne vzťahy
Slovenska v európskom
priestore

prijatie zástupcov
Fachhochschule
Burgenland

FAJ

PhDr. Eleonóra
Peczeová

05/2014

študenti a učitelia
FAJ a FB

International Teaching Week prednáška v rámci
ako prostriedok propagácie
vedeckého
FAJ EUBA
zasadnutia katedry

FAJ

Katedra
interkultúrnej
komunikácie

05/2014

učitelia FAJ

Kategorizácia publikačnej
činnosti

prednáška v rámci
vedeckého
zasadnutia katedry

FAJ

Mgr. Ladislava
Ivančová

06/2014

učitelia Katedra
anglického jazyka

Prepojenie teórie a praxe v
predmete Interkultúrna
komunikácia

prednáška v rámci
vedeckého
zasadnutia katedry

FAJ

Katedra
interkultúrnej
komunikácie

06/2014

učitelia FAJ

Prvé obliehanie Viedne 1529
a obrana strednej Európy.
prednáška v rámci
Prezentácia výsledkov
vedeckého
dizertačnej práce Dr.
zasadnutia katedry
Tomasa Maiera, PhD.

FAJ

Katedra nemeckého
jazyka, Mgr. Tomas
Maier, PhD.

17.09.2014

učitelia Katedry
nemeckého jazyka

Šťastné národy
Manažérske zručnosti v
interkultúrnom prostredí
Korpusová lingvistika
Feminizácia názvov
zamestnaní vo francúzštine
Prednášajúci: doc. PhDr.
Diany Jamborovej-Lemay,
PhD.

prednáška v rámci
vedeckého
zasadnutia katedry
prednáška a
diskusia študentov
FAJ a FMV
prednáška v rámci
vedeckého
zasadnutia katedry
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Názov podujatia

Typ podujatia
(konferencia,
workshop, atď.)

E-learning in teaching parttime students and developing
prednáška v rámci
academic skills - reading
vedeckého
techniques, academic
zasadnutia KAJ
writing. Prednášajúci:
PhDr. Zerzánová
Prednáška v rámci
proseminára k reáliám KNJ,
Prednášajúci: Wendelin
Ettmaye
Prednáška v rámci
proseminára k reáliám
KNJ,Prednášajúci: Axel
Hartmann
Prednáška v rámci
proseminára k reáliám
KNJ,Prednášajúci: Christoph
Mertl
5. medzinárodná vedecká
konferencia Cudzie jazyky
v premenách času
K potrebe aktualizácie
výučby cudzieho jazyka
Alkuin – ein englischer
Gelehrter am Hofe Karls des
Großen, prednášajúci:
Prof. Dr. Dr. Georg
Schuppener
Universität Leipzig

vedecký seminár

vedecký seminár

vedecký seminár
medzinárodná
vedecká
konferencia
medzinárodná
vedecká
konferencia

prednáška

Fakulta,
resp.
pracovisko

Organizátor:
Katedra, resp.
pracovisko

Dátum konania

Cieľová skupina

FAJ

Katedra anglického
jazyka, PaedDr. Eva
Stradiotová, PhD.

24.09.2014

učitelia

FAJ

Katedra nemeckého
jazyka, Mgr. Philipp
Strobl

17.10.2014

študenti FMV, FAJ,
učitelia Katedry
nemeckého jazyka,
FAJ

FAJ

Katedra nemeckého
jazyka, Mgr. Philipp
Strobl

24.10.2014

študenti FMV, FAJ,
učitelia Katedry
nemeckého jazyka,
FAJ

FAJ

Katedra nemeckého
jazyka, Mgr. Philipp
Strobl

24.10.2014

študenti FMV, FAJ,
učitelia Katedry
nemeckého jazyka,
FAJ

FAJ

doc. PhDr. Daniela
Breveníková, CSc.,
FAJ

06.11.2014

domáci a zahraniční
účastníci

FAJ

PhDr. Katarína
Strelková, PhD.

07.11.2014

domáci a zahraniční
účastníci

FAJ

FAJ, prof. PhDr.
Lívia Adamcová,
PhD.

10.11.2014

učitelia nemeckého
jazyka

11.11.2014

učitelia Katedra
interkultúrnej
komunikácie
a pozvaní hostia

Efektívna medziľudská
komunikácia

prednáška v rámci
vedeckého
zasadnutia katedry

FAJ

Katedra
interkultúrnej
komunikácie, PhDr.
Mária Bláhová,
PhD., Mgr. Adriana
Pápaiová

Lingvodidaktické využitie
politického diskurzu,
Prednášajúci: PhDr.
Melušová, PhD.

prednáška v rámci
vedeckého
zasadnutia katedry

FAJ

Katedra románskych
a slovanských
jazykov

12.11.2014

učitelia FAJ
a pozvaní hostia

Informačné technológie
v praxi – Weblog a jeho
použitie vo výučbe jazykov

prednáška v rámci
vedeckého
zasadnutia katedry

FAJ

PaedDr. Eva
Stradiotová, PhD. a
KEGA tím

19.11.2014

učitelia Katedry
anglického jazyka

Voľný verš a próza
Prednášajúci:
prof. PhDr. Povchanič, PhD.

prednáška v rámci
vedeckého
zasadnutia katedry

FAJ

Katedra románskych
a slovanských
jazykov

19.11.2014

učitelia FAJ
a pozvaní hostia
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Názov podujatia

Typ podujatia
(konferencia,
workshop, atď.)

Fakulta,
resp.
pracovisko

Organizátor:
Katedra, resp.
pracovisko

Dátum konania

Cieľová skupina

Odborné prednášky v
cudzom jazyku - forma
interkultúrnej komunikácie.

vedecká
konferencia

FAJ

PhDr. Katarína
Strelková, PhD.

27.11.2014

učitelia Oddelenia
slovanských
jazykov a docent
Dmitrij Vaščšenko
z Ruského centra
vedy a kultúry v
Bratislave

Is it all about the weather?.
An interpreter's perspective
on what makes the English
English.
Prednášajúci: Mgr. Andrea
Ďuristová

odborná prednáška

FAJ

Mgr. Mónica
Sánchez Presa, PhD.

03.12.2014

učitelia a študenti
FAJ

Rola profesijných
organizácií v odbornom
rozvoji učiteľov cudzích
jazykov, Prednášajúci: doc.
PhDr. Šajgalíková, PhD.

prednáška v rámci
vedeckého
zasadnutia katedry

FAJ

Katedra anglického
jazyka, doc. PhDr.
Helena Šajgalíková,
PhD.

17.12.2014

učitelia Katedra
anglického jazyka
a pozvaní hostia

letná škola

ÚEaM

ÚEaM, Ing. Paula
Puškárová, PhD.

06.-19.07.2014

doktorandi

konferencia

ÚEaM

ÚEaM

21.10.2014

výskumníci

konferencia

ÚEaM a
EÚ SAV

ÚEaM

27.11.2014

verejnosť

Doc's on the move 2014
Tektonické zmeny v
globálnej ekonomike
Vývoj a perspektívy svetovej
ekonomiky: Oživenie
globálnej ekonomiky, reálne
trendy a rizikové faktory
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